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Wijkblad van ‘t Cranevelt en Alteveer

Alweer
36 pagina’s!

Het Aardvarken
is klaar!

Kerststal in 
boekenkastje...

Fea von der Heide
is de nieuwe 

penningmeester!

Lichtjesactie Rijnstate 
Vriendenfonds levert 
ruim 20.000 euro op!

CRANEVEER



Maandag t/m vrijdag open van 8.00 tot 20.00 u
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 u
Zondag van 12.00 tot 18.00 u

Wilt u ook op de hoogte blijven van Coop Alteveer? 
Volg ons dan ook via facebook, instagram of  www.coop.nl

3 Van de redactie
In december kwam er geen wijkblad uit maar kwamen de bezorgers met 
een kaartje en een presentje bij wijkbewoners langs. Wat een leuke, lieve en 
enthousiaste reacties hebben we daarop ontvangen! We hebben als redactie 
nog nooit zoveel mailtjes ontvangen in zo’n korte tijd. En ook nog een flink aantal 
reacties op nextdoor! En dat allemaal naar aanleiding van het presentje dat het 
bestuur van de recreatieve wijkvereniging had bedacht en uitgevoerd. Het enige 
wat wij als wijkblad hebben gedaan is het bezorgen door de jongeren die altijd het 
wijkblad bezorgen. Bedankt bestuur, wat was dat een goed idee!

En de Buurtfabriek had ook een mooi idee. Verschillende wijkbewoners bakten op 
30 december oliebollen bij de Buurtfabriek en die werden bij verschillende buren 
langsgebracht (natuurlijk met een praatje). Mooi in deze tijd! 

Nu we weer meer thuis zijn, wandelen in de wijk etc., kunnen we ook genieten van 
de kleine en bijzondere dingen in de wijk en omgeving. Zoals het kerststalletje 
in het boekenkastje op de Sweelincklaan, of het bijzonder verlichte ziekenhuis 
Rijnstate. Maar ook alle mooie vogeltjes in onze groene wijk. Ik zag op facebook al 
veel mooie foto’s voorbij komen. Mochten jullie een mooie foto hebben van een 
vogel, eekhoorn etc. in je tuin, mail hem dan a.u.b. naar ons. Dan kunnen we het 
wijkblad vullen met mooie foto’s! 

Naar aanleiding van de oproep voor redactieleden hebben een aantal mensen 
gereageerd. Gelukkig maar, want ik zou graag komend jaar stoppen als voorzitter 
en redactielid. Ik wil naast mijn gezin, baan, hobby’s etc. nog graag af en toe 
interviewen en schrijven voor het blad maar de overige taken (na zo’n 10 jaar) graag 
overlaten aan “nieuw bloed”. En het stoppen bij de redactie geldt ook voor Chantal 
Feber, die nu de advertenties voor haar rekening neemt. Natuurlijk stoppen we 
niet op stel en sprong en zullen we de nieuwe mensen graag inwerken. Binnenkort 
gaan we kennismaken met de paar mensen die zich aangemeld hebben en hopelijk 
kunnen we lekker met elkaar aan de slag en zo een nieuwe redactie vormen. 
Mocht er interesse zijn… meld je gerust aan! 

In dit wijkblad mooie foto’s van het klim & klauter aardvarken op de Julius 
Röntgenweg, wat is bedacht en deels uitgevoerd door wijkbewoners! Een erg 
mooie en leuke plek voor de kinderen om te klauteren! Er is nieuws over en een 
tekening van de komende nieuwbouw aan de Kluizeweg van Volkshuisvesting 
Arnhem. Van oud-redactielid Anje Haveman is er een uitgebreid interview met de 
directeur, een leerkracht, een leerling en een MR-lid van basisschool De Zyp over 
de toekomst. Ook de wijkraad heeft het over de toekomst van de school, maar dan 
gericht op de nieuwbouw die nu bedacht wordt. En dit keer deel 3 van “Heibel in 
Craneveer” van Rémon Saaltink en een mooi interview met Gerrit Breeman door 
Petra Alsters. En ook de column van Willeke, de herinneringen van Harry Polman en 
de vondsten uit het antiquariaat van Marco van Kampen ontbreken niet.
Wij wensen u weer veel leesplezier. En mocht u ons iets willen sturen, dan kan dat 
via redactie@craneveer.nl 

Astrid de Winther,
namens de redactie

Beethovenlaan 61 - 63 

6815 BL Arnhem 

Tel  026 44  26  720

•Een ruim assortiment 
glutenvrije produkten

•Een ruim assortiment 
van de Vegetarische slager 

                                                        in de diepvries

•Een ruim assortiment biologische en rawfood
   produkten

•Lactosevrije produkten (kaas, melk, yoghurt)

•Elke dag vers brood en gebak van bakker Derks

•Bij ons in de winkel staat een pinautomaat 

waarmee u geld kunt opnemen

•Ruime parkeergelegenheid

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende 
nummer aan: redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt 
28 maart.
Uiterste aanlever datum voor kopij is 
8 maart.

Wijkblad Craneveer verschijnt 
6x per jaar.

Mocht u dit blad ongewild bezorgd 
hebben gekregen laat dan svp even 
weten aan de redactie. Dan zorgen 
we ervoor dat dit niet meer gebeurt.

Héél veel vrijwilligers 
voor Coronahulp!

De flyer voor de Coronahulp is 
weer verspreid. Jammer dat het 

weer nodig is. 

We krijgen meer hulpvragen 
maar we krijgen ook steeds meer 

vrijwilligers die willen helpen. 
Al bijna 100!  

Dat is tekenend voor deze wijk, 
het oogt rustig maar we helpen 

elkaar als dat nodig is. 

Toch kunnen bewoners zich 
schuldig voelen wanneer ze hulp 

vragen. Vreemd..! 
Elke keer dat er iemand om hulp 
vraagt, kunnen we direct iemand 

vinden die wil helpen.  

Dus… bel de Coronalijn van de 
wijk Alteveer/Cranevelt: 

06-41608824 

De Luisterlijn biedt een 
luisterend oor 0900-0767
Bij de anonieme lijn kunnen 

mensen terecht die zich angstig 
of eenzaam voelen, of om andere 

redenen behoefte hebben aan 
een luisterend oor. Mailen of 
chatten is ook mogelijk via 

www.luisterlijn.nl

Je hoeft geen hoge leeftijd te 
hebben om hulp te vragen. 

Ook jongere bewoners kunnen 
vanwege ziekte of (corona)

beperking contact opnemen! 
We houden natuurlijk rekening 

met de Coronarichtlijnen. 

Het Corona hulpteam.

Ook adverteren? 
Neem contact op via 
advertenties@craneveer.nl

Foto voorplaat: 
John Voermans



Speciale momenten 
verdienen speciale bloemen
Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 

bestel@flowbloemisten.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een 
mooi boeket wilt laten bezorgen 
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Eind oktober kwamen we op het 
idee om ieder huishouden in de 
wijk een klein presentje te geven. 
Dat soort ideeën komen vaak voort 
uit een opwelling, zonder op dat 
moment te bedenken hoeveel 
werk daarmee gemoeid is. Maar 
wat was het uiteindelijk leuk om 
verschillende snoeperijen, theeën 
en een lichtje in te pakken. 
Ruim 1.600 stuks van alles geeft 
een enorme hoeveelheid kan ik u 
inmiddels uit ervaring vertellen. 
Omdat het pakje zowel afgegeven 
als door de brievenbus moest 
kunnen, vereiste het inpakken 
enige securiteit. Een aantal mensen 
heeft flink wat uren in Craneveer 
doorgebracht en er is thuisgewerkt 
om alles ingepakt te krijgen. 
Gelukkig hebben we in de wijk 
een goede ontwerper, dus dankzij 
Coen hadden we ook snel een mooi 
kaartje erbij.

De bezorgers van Craneveer 
gaan traditioneel aan het einde 
van het jaar langs de huizen 
met de beste wensen. Andere 
jaren met de nieuwste editie van 
Craneveer, maar dit keer met 
een klein presentje. Daarmee 
was de bezorging en de logistiek 
daaromheen ook geregeld. 

Het is natuurlijk maar een 
kleinigheidje, vooral bedoeld 
om te laten weten dat we aan u 
allen denken. Graag hadden we 
natuurlijk Mark en consorten 
weer de ruimte gegeven om 
een buurtquiz  te houden in de 
recreatiezaal, weer een gezellige 
Nieuwjaarsborrel georganiseerd 
of waren we vol goede moed weer 
gaan sporten in het nieuwe jaar. 
Maar niets van dit alles. Geen idee 

wanneer we weer dingen mogen 
hervatten. We zullen het wel zien. 
Plannen maken voor komend 
jaar valt dan ook niet mee. Wat 
we u kunnen zeggen is dat zodra 
het mag, wij in ieder geval onze 
wekelijkse (sport-)activiteiten weer 
opstarten. En dan gaan we ook 
gelijk wat gezellige activiteiten 
organiseren, bijvoorbeeld op de 
zondagmiddag.

Begin februari houden we onze 
Algemene Leden Vergadering. 
Zoals het er nu naar uitziet kan 
mogelijk een fysieke vergadering 
nog niet plaatsvinden, dan zullen 
wij een online vergadering houden. 
De agenda treft u elders aan. 
In deze Craneveer stelt Fea von 
der Heide zich alvast aan u voor. 
Wij zijn erg blij dat zij het bestuur 
wil versterken en de functie van 
penningmeester op zich wil nemen. 
Op de ALV hopen we een en ander 
te kunnen bekrachtigen.

Een paar jaar geleden zijn we al eens 
met verschillende organisaties in de 
wijk bijeen gekomen om te kijken 
waar ieder sterk in is, hoe we elkaar 
kunnen versterken en waar we juist 
het beste zelfstandig 
kunnen blijven. Stichting 
Wijkraad heeft dit keer 
het initiatief genomen 
om hier een vervolg 
aan te geven. Zeker in 
een tijd waarin we haast 
weer volledig moeten 
‘herstarten’ goed om 
elkaar weer eens te 
treffen, we kijken er dan 
ook naar uit. 

Tot slot kijken we ook 
uit naar de nieuwe 

redactieleden. Zoals her en der 
al gemeld, is de redactie van 
Craneveer op zoek naar versterking 
en enige vervanging. Alleen met 
versterking  blijft het mogelijk om 
zo’n mooi blad als dit te maken. 
Als de redactie weer op sterkte is, 
volgt vast daarna weer een oproep 
voor nieuwe bestuursleden. Het 
blijft een continue zoektocht naar 
vrijwilligers. 

Wilt u Craneveer financieel 
steunen en wilt u niet wachten 
op de brieven die wij aan het 
begin van het jaar sturen of krijgt 
u deze niet? Uw bijdrage (€ 5 per 
persoon/ € 10,- per gezin) stellen 
wij zeer op prijs. Alleen daarmee 
kunnen wij tal van activiteiten 
opzetten en ondersteunen. U 
kunt uw bijdrage desgewenst 
overmaken op rekeningnummer 
NL64 RABO 0381 6020 44 t.n.v. 
Recreatieve Vereniging Craneveer 
o.v.v. uw naam en adres of 
lidnummer.

Sylvia Kortenray

Van het BestuurVerras uzelf...

in de wereld van
aromatische oliën en
plantenextracten.
Ervaar een weldaad aan
zachtheid, harmonie en
geursensaties van mijn
gezichtsbehandelingen.

Benieuwd geworden?
Bel vrijblijvend, ook voor
andere behandelingen.
En voor natuurlijke en
biologische make-up heb ik
NVEY ECO producten in
mijn assortiment.

De schoonheidsspecialist.
Je wordt er weer mens van.

Jeannette Loois - Wagnerlaan 122
6815 AG Arnhem

Telefoon 026-445 30 70 / 06-54 28 10 18
jeannetteloois@gmail.com

www.jeannettelooishuidverzorging.nl

Fysiotherapie kan u goed helpen bij verschillende beweeg- en pijnklachten.
We zijn gewoon open, informeer naar de aangepaste werkwijzen op de praktijk of
behandelingen in groepsverband. Kijk ook op onze website of Facebookpagina.

U kunt bij ons terecht voor: 
Manuele therapie, Geriatriefysiotherapie, Hydrotherapie, Looptraining, Claudicationet, 

Behandeling van oorsuizen, Longfysiotherapie en Oedeemfysiotherapie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mozartstraat 2
6815 CT Arnhem

tel: 026 - 44 33 252
info@fysiotherapieveerkracht.nl 

wanneer noodzakelijk behandelen wij aan huis
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In de aanloop naar de Lock Down van 
december was er veel onzeker. Hoe 
zou de kerst er uit komen te zien? 
Kunnen we alleen met ons gezin bij 
onze ouders op visite, of mogen broers 
en zussen ook met hun gezin komen??  
We wisten het niet, net als de rest van 
Nederland. Tijd en zin om af te wach-
ten hadden we niet. 
Om het thuis alvast gezellig te maken 
kochten we wat kerstverlichting voor 
buiten. Bij de Lidl en Amazon had-
den we al coole verlichting gezien en 
sloegen onze slag. Net toen we de 
buit binnen hadden kreeg ik een leuk 
appje, of we mee wilden doen aan een 
wedstrijd in de buurt: “Wie heeft zijn 
huis het mooist versierd?” Daar wilden 
we de rest van de straat ook wel voor 
porren en met succes! 

We maakten met de buren een plan-

netje wat er voor de ramen en buiten 
zou komen, kochten nóg wat verlich-
ting in en het resultaat zag er gaaf uit. 
Wel redelijk over de top, maar in deze 
tijd mocht dat juist vonden wij!! 
Vol enthousiasme gaf ik ons vervol-
gens op bij de jury, Renate en Enno, 
om kans te maken op de eeuwige 
roem van de “mooist versierde straat”. 
Renate hield ons goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de wedstrijd. 
Hoe spannend zou het gaan worden… 
Renate deelde nog foto’s op Nextdoor 
van onze straat, om andere buurtbe-
woners te enthousiasmeren. Maar het 
bleef akelig donker in de straten op 
een enkel verlicht huis na…

Toen de jury met het beslissende 
oordeel kwam, was er dan ook snel 
gekozen. We waren de enige straat 
die zich officiëel op had gegeven en 

KerstlichtjesColumn
hadden daarom natuurlijk gewonnen. 
YES!!! Dat we de enigen waren in deze 
slopende strijd mocht de pret niet 
drukken. Met een drink-je-drankje-
voor-je-eigen-deur-buurtborrel en een 
lekker saucijzenbroodje vierden we 
deze grootste overwinning en geno-
ten van de mooie lichtjes. 
Al met al was het een mooie gelegen-
heid in deze tijd om toch even (app)
contact te hebben met de buurtjes 
en even niet alleen maar met corona 
bezig te zijn.

Volgend jaar weer, hopelijk dan met 
wat meer concurrentie! 
Hulde voor Renate, Enno en onze fijne 
buren.

Willeke Rauwers




Ook voor het reinigen van uw vloerkleden
 en bankstellen kunt u bij ons terecht!

EMAIL:  WASTOSERVICE@LIVE.NL

OREMUSPLEIN 3 - 6815 DN ARNHEM - 026 - 44 51 261
WWW.WASTOWASSERETTEARNHEM.NL

SERVICE AAN HUIS

WINTERJASSEN
15% KORTING!

 John Wijnbergen, 026-377 3097
     john.wijnbergen@arnhem.nl

 Marlies Hallingse, 026-377 2334
     marlies.hallingse@arnhem.nl

 Paulien Toonen, 026-377 3412
     paulien.toonen@arnhem.nl

 Arno van Geel, 026-377 3643
     arno.van.geel@arnhem.nl

 Birgitt Kromkamp, 026-377 4404
     birgitt.kromkamp@arnhem.nl

Stadskantoor
Eusebiusbuitensingel 53

6828 HZ Arnhem

Gegevens van het team 
leefomgeving Noord Oost:
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stuk van haar daadkracht terugkomen. Het komende half uur 
worden er een hoop ideeën uitgewisseld, de één beter dan de 
ander, maar geen van allen geschikt om het merendeel van de 
wijkbewoners tegen de turbomeiler te laten stemmen bij het 
referendum. Sven, een jonge vader van drie kinderen, is de 
eerste die het hardop durft uit te spreken.
 ‘Dit gaat niet werken, mensen.’ Hij strijkt met zijn 
handen door zijn haar. ‘Die turbomeiler mag nooit geplaatst 
worden en wij zijn de enigen die het ons realiseren.’ Hij laat 
een stilte vallen. ‘Mijn vrouw is op een geniaal idee gekomen 
en we hebben er samen een waterdicht plan van gemaakt.’
 Yvonne wipt op haar stoel. Ze voelt een spanning 
opkomen en merkt op dat iedereen naar voren leunt om het 
plan te horen.
 ‘Bij het lab waar mijn vrouw werkt, liggen sporen 
van de Bacillus cereus opgeslagen. Zegt jullie waarschijnlijk 
niets, maar het is een bacterie waar je spontaan buikloop 
van krijgt.’ Hij kijkt de aanwezigen een voor een aan. ‘Mijn 
buurvrouw werkt bij de bakkerij die alle spulletjes bakt voor 
de Hilversfilialen. En laten wij nou net haar voordeursleutel 
hebben.’  Hij likt aan zijn lippen. ‘Ik zou eens een keer ’s nachts 
bij haar naar binnen kunnen gaan om de sleutel van de 
bakkerij te pakken.’
 Eerst denkt Yvonne dat hij een grapje maakt, maar 
als ze ziet hoe serieus hij is, gaan de radartjes in haar hoofd 
draaien. Een bacterie en een bakker? Ze snapt nog steeds niet 
hoe die combinatie voor een zegen gaat zorgen, maar Sven 
gaat verder en zet de huiskamer op z’n kop.
 ‘We selecteren vierhonderd adressen in de straat. 
Mensen van wie we door de berichten op NextDoor weten 
dat ze voor de turbomeiler zullen stemmen. Die krijgen op 
de ochtend van het referendum allemaal een doosje muffins 
cadeau. Zogenaamd van de gemeente.’
 ‘Ja!’ Astrid springt op van de bank. ‘En laten ze 
nou net van die muffins aan de race gaan en niet kunnen 
stemmen. Prachtig!’
 Yvonne kan haar oren niet geloven. Daarnet was ze 
nog bang dat ze te ver waren gegaan met het openzetten van 
een konijnenhok.
 ‘Hoe zorgen we dat de bacterie in de muffins 
terechtkomt?’ vraagt iemand.
 ‘Laat dat maar aan mij over,’ zegt Sven. ‘Wie kan 
er zorgen voor een adressenlijst en een order namens de 
gemeente?’

 Na een uur, als het plan is uitgewerkt en 
iedereen weet wat hij moet doen, vertrekt de harde 
kern van Turbostop naar huis, vol vertrouwen dat ze het 
referendum gaan winnen.
***
Met iedere minuut die verstrijkt, begint de wekkerradio 
haar meer te frustreren. Het ding geeft aan dat het twee 
uur ’s nachts is en nog altijd is het Natasja niet gelukt in 
slaap te vallen. Al over twee uur moet ze opstaan om naar 
haar werk te gaan. Zuchtend gaat ze op haar andere zij 
liggen. De ruzie tussen Rick Tobsen en meneer Magnussen 
gaat maar niet uit haar hoofd en ook de berichtjes op 
NextDoor zijn haar niet in de koude kleren gaan zitten. 
Wat kunnen mensen toch naar doen. 
 En dat allemaal in haar wijk.
 Haar gedachten worden onderbroken door een 
geluid op de begane grond. Kees springt op van haar 
voeteneinde en loopt grommend naar de slaapkamerdeur. 
‘Rustig, Kees. Het is Debbie maar, de poes,’ fluistert ze.
 Geeuwend gaat Natasja weer liggen. Maar zodra 
haar hoofd het kussen raakt, springen haar nekharen 
overeind.  Ze had toch het kattenluikje dichtgedaan nadat 
Debbie was binnengekomen?

In de volgende editie van Craneveer lees je hoe het verder 
gaat. Dan kom je er achter of het slaapgebrek van Natasja 
een vloek of een zegen is voor de wijkbewoners.

Over de schrijver
Rémon Saaltink woont, samen met zijn vrouw en twee zonen, 
in een woning aan het St. Caeciliapad. De afgelopen jaren 
heeft hij aan diverse schrijfwedstrijden meegedaan, die 
geresulteerd hebben in verschillende publicaties. Een aantal 
daarvan zijn tezamen uitgegeven in een bundel genaamd 
Drie IJzingwekkende Kortverhalen. Deze is te koop voor een 
klein bedrag bij Bol.com en andere bekende webwinkels. Volg 
hem op Instagram of Facebook om zijn schrijfontwikkelingen 
te volgen.Facebook om zijn schrijfontwikkelingen te 
volgen.  

Yvonne van Vleuten forceert een grijns op haar gezicht als ze 
de deur opendoet en twee bekende gezichten ziet. Ondanks 
dat de euforie in een paar dagen tijd is omgeslagen tot bittere 
ellende, is de volledige kern van haar actiegroep komen 
opdagen om te bespreken wat ze nog kunnen doen om het tij 
te keren. 
 Veel wijkbewoners hadden lucht gekregen van 
hun laatste actie en walgden ervan dat ze de twee konijntjes 
van Ricks dochters hadden losgelaten. Om Rick een hart 
onder de riem te steken hadden talloze wijkbewoners via 
NextDoor laten weten met het voorstel van de gemeente in te 
stemmen. Het regent nog altijd bedankjes onder het bericht: 
Vote for Rick!
 Met een bedompt gevoel loopt Yvonne hen voor 
naar de woonkamer. Ze weet heel goed dat het allemaal haar 
schuld is. Een zes paar ogen kijken haar aan en Yvonne zoekt 
naar woorden. 
 ‘Zoals jullie weten staan we er niet goed voor.’ Ze 
slaat haar ogen neer. ‘Het is allemaal mijn schuld. Ik had nooit 
met het idee mogen komen om dat konijnenhok open te 
zetten.’
 ‘Trek het je niet aan meid,’   zegt Astrid, een moeder 
wiens oudste kind na de voorjaarsvakantie begint op de Zyp. 
‘Die turbomeiler mag er nooit komen.’
 ‘Precies,’  zegt weer een ander. ‘De middelen kunnen 
niet zwaar genoeg zijn als het om de veiligheid van onze 
kinderen gaat. Dus stop maar met die excuses en laten we 
bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we over twee 
dagen dat verdomde referendum gaan winnen.’
 Alle aanwezigen stemmen in en Yvonne voelt een 

Een duurzaamheidsinitiatief dreigt de wijken Alteveer en 
‘t Cranevelt in twee kampen te verdelen. Beleef mee wat 
er gebeurt door de ogen van vier (fictieve) wijkbewoners. 
Iedere editie van Craneveer verschijnt een nieuw deel. 
Lees nu het derde deel!
* Deel één en/of twee gemist of nog een keer lezen? 
Ga naar  https://linkin.bio/remonsaaltink

Heibel in
       Craneveer
                      deel 3

Het onderstaande verhaal is geschreven door onze wijkgenoot Rémon Saaltink. 
De personen en situaties zijn volstrekt fictief en elke gelijkenis met bestaande personen in de 
wijk berust op toeval.

poutsmafietsen.nl   0267370190
Nieuw adres Sperwerstraat 67  Arnhem

PIANOSTUDIO FERMATE
Van Lawick van Pabststraat 5 - Arnhem

www.willemijnvanrijn.nl

pianolessen voor kinderen en volwassenen

026 - 3826221                                                                                                  06 - 23762033

Voor AL uw voorkomende
dakwerkzaamheden!!

Vernieuwen en reparatie van o.a.:
• Zinken goten
• Bitumineuze dakbedekking
• Pannen daken
• Dakramen
• Zinken dakkapellen
• Loodwerk
• Trespa, Keralit enz. ........

      Telefoon: 0316 - 26 70 12

   www.dakdekkersbedrijfjurriens.nl
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Omdat elk mens uniek is

’Zo’n rieten kist vind ik wel mooi. 

Dat is weer eens wat anders. 

En dan geen bloemen, liever. 

Die verwelken toch maar.

En dan het Zwanenmeer van Tschaikovsky. 

Dat duurt lekker lang.’

Een gedenkwaardige uitvaart is altijd een persoonlijke uitvaart 

die je intens kunt beleven, omdat je de geruststelling hebt dat 

alles tot in detail is geregeld. Vóór de uitvaart, tijdens en daarna. 

Rouwcentrum Kramer Weg langs de Begraafplaatsen 3  6815 AZ  Arnhem
Tel. 026-442 31 02  E-mail kantoor@kramerbv.nl

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 

www.houweronderhoud.nl
Lisztstraat 13-2, Arnhem, Tel. 06-51 285 283

info@houweronderhoud.nl

Specialismen

>   Electrotechniek

>   Installatietechniek

>   Timmer & Bouw

>   Dak, Dakramen & Zinkwerk

>   Slotenservice

>   Riolering

>   Isolatie

>   Woning Ergonomisch Aanpassen

D  Houwer
Onderhoud- & Renovatiebedrijf

BROODJES • SNACKS • MENU’S
SHOARMA • DÖNER • SCHOTELS • IJS

Beethovenlaan 72 - 6815 BM Arnhem
tel/fax: 026 - 35 16 226
barthoekje@gmail.com

  

dinsdag t/m vrijdag 12.00 - 21.00 u
zaterdag & zondag  14.00 - 21.00 u

Huiskamerbijeenkomsten
Met de afkondiging van de nieuwe 
lockdown in december moest ook de 
Buurtfabriek de deuren sluiten. Zodra we 
weer open mogen kun je weer gebruik 
maken van dit aanbod en je huiskamer 
even naar de Buurtfabriek verplaatsen.
 
Boekenkast
Onze boekenkast is gevuld met boeken 
voor iedereen. Kom binnen en lees 
een boek. We gaan een leen- en/of 
ruilsysteem opzetten. Hierover hoor je 
snel meer.    

Buurtfabriek repareert , 2 februari
Het repaircafé heeft vorige keer 
een stroomstrijkijzer, lift van een 
auto, stofzuiger en kerstverlichting 
gerepareerd. 

Oliebollen 

Er zijn ruim 400 oliebollen gebakken 
en rond gebracht in de wijk. Met hulp 
van enthousiaste wijkbewoners was dit 
een succes en gezellig om met elkaar te 
doen.

De Buurtfabriek – een plek voor 
iedereen 
Een ontmoetingsplek voor en door alle 
bewoners van Alteveer en ‘t Cranevelt. 
Een plek om te ondernemen, te 
bewegen, te maken, te eten en drinken, 
te werken, te vieren. Er is ruimte voor 
gesprek, ruimte om jezelf te uiten en 
volop ruimte om anderen te ontmoeten.  
We maken samen de wijk.

Doe je mee?
Wil je zelf de Buurtfabriek gebruiken 
om samen met wijkbewoners wat te 
ondernemen? Aarzel niet en bel of app 
ons. Het hoeft geen vastomlijnd plan te 
zijn. 
Het mag eenmalig of een korte reeks of 
wat jij zelf wil. We denken, samen met 
andere wijkbewoners, met je mee. 
Heb je een idee en wil je dit niet zelf 
uitvoeren? Ook welkom. Er zijn vast 
mensen in de buurt die jou en ons 
kunnen helpen.

www.onzebuurtfabriek.nl 
info@onzebuurtfabriek.nl

Marion 06 57110048 
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Op 1 januari 2011 werd mijn acupunctuur-
praktijk aan de Sweelincklaan feestelijk 
geopend. Daarvoor werkte ik al een aantal 
jaren mee in de praktijk van mijn vader, 
maar na de verbouwing van mijn garage tot 
praktijkruimte kon ik vlakbij huis aan de 
slag.
Inmiddels zijn we dus 10 jaar verder en in 
die tijd is er veel gebeurd. Ik heb mij verder 
kunnen bekwamen op mijn vakgebied en 
heb veel mensen met zeer uiteenlopende 
klachten mogen helpen. 

Veelzijdig
Om de grote variatie aan klachten te 
kunnen behandelen is een veelzijdige 
aanpak van belang. Varierend van pijn- tot 
overgangsklachten en van psycho-sociale 
problemen tot gezichtsverjonging. Eigenlijk 
alles wat met een disbalans in het lichaam 
te maken heeft komt voorbij. Het is echt 
heel dankbaar werk! 

Nieuwe website
Omdat ik deze mijlpaal niet ongemerkt 
voorbij wil laten gaan heb ik mijn website 
helemaal opnieuw laten ontwikkelen. Ik 
ben zelf zeer tevreden met het resultaat, 
neem gerust even een kijkje op
www.acupunctuurvandertogt.nl.

Advertentie

Bas van der Togt
Acupunctuurpraktijk  van  der Togt

Sweelincklaan 42 
telefoon:  06 54 604 004
email: info@acupunctuurvandertogt.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl
www.cosmetische-acupunctuur.nl

COLUMN  ACUPUNCTUUR:  Acupunctuurpraktijk van der Togt bestaat 10 jaar

Op deze gloednieuwe website komen de 
verschillende behandelmogelijkheden uitge-
breid aan bod.

Een uitgestelde start van 2021
Het plan was om het nieuwe jaar met een 
leuke actie te beginnen, maar helaas moet ik 
tot 19 januari mijn praktijk gesloten houden 
voor acupunctuur en massagetherapie. De 
diverse beroepsverenigingen zijn nog wel 
bezig deze vergissing van de overheid terug 
te laten draaien, maar de uitkomst daarvan is 
nog ongewis. Jammer, want hierdoor wordt 
de rest van de zorg onnodig extra belast. 

Spreekuur
Creativiteit is noodzakelijk. Daarom kunt u 
vanaf 4 januari, zolang de lockdown nog 
duurt, langskomen op een spreekuur. Voor 
een symbolische bijdrage van 5 Euro kunt u 
in de praktijk op bezoek komen om over uw 
vraag of klacht te praten. Uiteraard op 
minimaal 1,5 meter afstand, de maatregelen 
van het RIVM in acht nemend. Bel, mail of 
app voor een afspraak. Tijdens dit gesprek 
bekijken we vrijblijvend in hoeverre 
acupunctuur een bijdrage kan leveren aan 
uw gezondheid. Zodra de situatie het dan 
weer toelaat, gaan we van start met een 
eventuele behandeling.

In een vorige bijdrage schreef ik al eens 
over voetballen met mijn vriendjes. 
Dat gebeurde vaak door heel Arnhem. 
Hier volgt in willekeurige volgorde een 
opsomming van veldjes en plekken 
grond en gras die de naam trapveld 
amper verdienen.  Wat ze met elkaar 
gemeen hebben is dat er op werd 
gevoetbald.

In de wijk de Hoogkamp, onder de 
hoogspanningsdraden aan de 
Schelmseweg.  Er ligt nog steeds een 
veld met echte doelen. Nou ja, drie 
balken aan beide kanten. Het veld 
loopt wat schuin af, maar dat is voor 
kniesoren. Hier werden met een stuk 
of zes spelers urenlange wedstrijden 
gehouden, totdat je voor het avond-
eten naar huis moest. Omdat het 
veld zo groot was kon je hier goed je 
energie kwijt. 

Het meest onwaarschijnlijke veldje lag 
aan de voet van de oude Rijnbrug. 
Aan de Ooststraat lag een grasveldje, 
waar je hooguit met twee tot drie/vier 
personen de ruimte had. Hier kon je 
uren toeven in de herrie van de oprit 
van de Rijnbrug en niemand die je 
wat deed. Later werd er dwars door 
het veldje een uitrit aangelegd voor 
ambulances en nu is het op Google 
Maps onderdeel van een groot renova-
tieplan.  

In Sonsbeek had je twee mogelijkhe-
den. Het eerste ‘veld’ lag ter hoogte 
van de viskwekerij en was bekleed met 
dik, hoog gras en het liep bol. Aan het 

Herinneringen van Harry Polman
                                                                        Overal ligt wel een voetbalveldje…

hekwerk, ter hoogte van de viskwe-
kerij, zat een een ijzeren doosje met 
een drukknop waar je op drukte om 
fris water te drinken. In de zomers, die 
toen nog echt zomers waren, was dit 
een welkome traktatie. Het veld liep, 
zeker aan de kant van de Zijpendaalse-
weg, behoorlijk schuin omhoog. Maar 
ja je was jong en had er geen erg in of 
last van. Energie genoeg!
                                                                                                                                                
De tweede plek was de mooiste. Het 
Ronde Weitje (nu de Ronde Weide). 
Begin jaren 70 was dit een vergeten 
plek in het park. Het was een soort 
zandafgraving met heerlijk rul zand. 
Dus slidings en valpartijen waren 
een bijzonder genoegen. Een nadeel 
was, dat ballen die verkeerd geplaatst 
werden door het bos richting Zijpen-
daalseweg verdwenen. Dat kostte 
dan weer enige minuten om de bal 
op te halen. Het speelveld was groot 
genoeg om twee grotere ploegen te 
herbergen. En dat gebeurde dan ook. 
Of je speelde tegen andere klassen 
van jouw school, of je had een af-
spraak met een andere school. Dat 
waren dan natuurlijk wel VDZ’ers. 
Begin 70-er jaren stonden er zelfs geen 
doelen. Hoopjes jassen, pukkels en 
koffertjes markeerden de doelen. Later 
is dit prachtige oord aan de festival-
mafia vervallen en mocht en kon er 
van alles niet meer.

Als je dan de Apeldoornseweg over 
stak en de Dalweg afliep kwam je vrij-
wel onderaan links bij de Heselberger-
weg. Hier ging je in en fietste tot aan 

de volkstuintjes. Hier was rechts een 
ingang die toegang gaf tot een enorm 
veld. In het midden stond weliswaar 
een grote mast met stroomdraden, 
maar echt last had je er niet van. 
Ruimte zat !

Ter hoogte van mijn ULO aan de Hom-
melseweg/ OnderdeLinden lag in een 
kuil een onsoortig stuk land en een 
speeltuin (Nu de Leuke Linde). 
Om de speeltuin stond een hek en 
daar hadden wij dus niets te zoeken. 
Het speelveld was de meeste tijd van 
het jaar hard en kaal. Begroeiing ont-
brak vrijwel geheel. Wanneer er een 
vrij uur was werd er gevoetbald. 
In eerste instantie gebeurde dat op 
het schoolplein van de ULO, maar dat 
gaf overlast bij de buren. Dus verhuis-
den we naar de overkant van de Hom-
melseweg. Voordeel was, dat het veld 
dubbel zo groot was en dat er in het 
midden geen bomen stonden.

Dichter bij huis, onderaan de Peter van 
Anrooylaan, lag in een stuk bos ook 
een veld. Hier werd vooral gevoet-
bald door jongeren uit de buurt. Ook 
dit veld was niet helemaal waterpas. 
Afzwaaiers wilden nog wel eens ver in 
het bos of in het graan richting hooi-
berg/kasteel verdwijnen.

Er waren zeer waarschijnlijk nog meer 
plekken, Onderlangs bijvoorbeeld, 
maar daar heb ik geen herinnering 
meer aan.          
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Namens de wijkraad wens ik u 
allen een gezond en succesvol 
2021 toe. Een jaar waarin we 
hopelijk weer terug kunnen 
naar het ‘normaal’. 

In 2021 hopen we concrete 
stappen te maken op de 
volgende vier onderwerpen, 
naast de reguliere punten die 
we maandelijks bespreken.

 Groenvisie
 Rijnstate
 Parkeren
 Nieuwbouw schoollocatie
     De Zyp

Maar uiteraard is er ruimte 
voor het bespreken van meer 
onderwerpen. Daarvoor zijn 
we afhankelijk van input van 
u als wijkbewoner. Heeft 
u onderwerpen, klachten, 
knelpunten die betrekking 
hebben op de leefbaarheid van 
onze wijk? Deel ze met ons en 
we maken het bespreekbaar!

1. Groenvisie
De gemeente Arnhem wil 
samen met ons een groenvisie 
opstellen voor onze wijk. 
Dat valt mooi samen met de 
intenties en output van de 
werkgroep die reeds een aanzet 
heeft gegeven voor een visie. 
Onze oproep in het vorige 
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nummer heeft ook geleid tot 
nieuwe aanmeldingen voor de 
werkgroep. Met de gemeente 
en de werkgroep is afgesproken 
zo snel mogelijk het gesprek 
op te starten hoe een en ander 
vormgegeven wordt. 

2. Rijnstate
Als u dit stuk leest hebben we 
gesproken met de Raad van 
Bestuur van Rijnstate omtrent 
het niet nakomen van afspraken 
uit het convenant en hopen we 
concrete afspraken te hebben 
gemaakt over een geactuali-
seerd convenant. Recent wer-
den we geconfronteerd met een 
aanvraag voor een kapvergun-
ning van diverse (dode) bomen 
en een vergunning voor het 
plaatsen van tijdelijke accom-
modatie voor wachtkamers. We 
beraden ons op dit moment 
hoe wij hiermee om zullen 
gaan. De uitkomst van het ge-
sprek is hier afhankelijk van.

3. Parkeren
Dit jaar hopen we (lees werk-
groep parkeren) u ook – in 
fysieke vorm - een terugkoppe-
ling te kunnen geven over de 
parkeerenquête om vervolgens 
oplossingsrichtingen te be-
spreken. Ook met de gemeente 
zoeken we aansluiting op het 
nieuw te vormen parkeerbeleid 
van de gemeente. 

4. Nieuwbouw schoollocatie 
De Zyp
Officieel is nog steeds niet 
besloten of er nieuwbouw komt 
en in welke vorm. De verwach-
ting is echter dat er wel degelijk 
nieuwbouw zal plaatsvinden 
en dat een nieuwe school zich 
op het terrein van 1 van de 2 
huidige gebouwen zal vestigen. 
En dus zal er waarschijnlijk ook 
ruimte overblijven. Hoe dan 
ook: zowel door gemeente als 
door Flores (het overkoepelend 
schoolbestuur) is toegezegd dat 
we een rol krijgen in de ontwik-
keling van de schoollocatie. 
Daarvoor hebben zich inmid-
dels een aantal wijkbewoners 
zich gemeld die mee willen 
denken. 

De komende maanden gaat u 
meer horen over bovenstaande 
onderwerpen. Spreken deze on-
derwerpen u aan en wilt u mee-
denken? Laat het ons weten!

En zoals gezegd: zijn er onder-
werpen die u mist en die beslist 
een plek moeten krijgen in de 
wijkraad? 
Ook dat horen we graag op 
wijkraad@craneveer.nl

Maurice Lankheet - voorzitter 

Van de wijkraad  Uitnodiging voor de ALV van Craneveer:
woensdag 3 februari 2021, vanaf 20.00 uur.

Recreatieve Vereniging Craneveer nodigt haar ereleden, wijkleden, buitenleden  en begunstigers uit voor de Al-
gemene LedenVergadering (ALV) die wordt gehouden op  woensdag 3 februari 2021 in de recreatiezaal van 
Craneveer, Viottastraat 10, of digitaal.
De inloop is vanaf 20.00 uur en de vergadering start om 20.15 uur.
In verband met de coronaregels is aanmelden voor de vergadering verplicht en hopen we dat we weer maximaal 
30 leden kunnen toelaten. Bij meer aanmeldingen zoekt het bestuur naar een alternatief. Als we toch nog niet 
fysiek mogen vergaderen, dan wordt er een digitale meeting georganiseerd.  Indien u de vergadering online wilt 
bijwonen, laat dit dat weten. Wij proberen dit mogelijk te maken. 

Tijdens de vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen verenigingsjaar, september 
2019 tot eind augustus 2020. Ook zullen plannen voor het lopende jaar worden besproken. 
Op de agenda staan de volgende punten:

Nieuwe bestuursleden, ook naast Fea, die penningmeester wil worden,  blijven welkom.  Geïnteresseerden hier-
voor kunnen zich melden bij bestuur@craneveer.nl.  De vergaderstukken worden een week voor aanvang van 
de vergadering gestuurd aan alle groepsvertegenwoordigers en andere aanmelders/belangstellende leden. 
De stukken liggen ook ter inzage in de recreatiezaal van Craneveer. 

Wij kijken uit naar uw aanmelding, bestuur@craneveer.nl of telefonisch naar secretariaat,  026-3510051, en zien 
u graag op woensdag 3 februari2021.

Namens het bestuur,
Marjan van Roon

 Welkom, opening

 Notulen van de ALV van 2 oktober 2019

 Inhoudelijk jaarverslag seizoen 2019- 2020

 Financieel verslag seizoen 2019-2020

 Vaststellen begroting seizoen 2020-2021

 Verslag kascommissie

 Decharge verlening bestuur voor het gevoerde beleid
 Vaststellen contributies seizoen 2020-2021, 

 Vaststellen voorstel compensatie contributie
      ivm corona.
 Verslag vertrouwens contact personen
 Bestuursverkiezing, benoeming nieuw
     bestuurslid, Fea von der Heide.
 Nieuwe activiteiten 2020-2021, ideeën van het
     bestuur en van de leden
 Wensen en mededelingen uit de groepen
 Rondvraag

Sinds mei 2020 woon ik, Fea von 
der Heide-Scheffers met man 
Rob en hoogbejaarde kater Bram 
in Alteveer. Ik geniet met volle 
teugen van ons nieuwe huis en de 
bijzonder mooie omgeving. 
Omdat ik van plan ben om heel 
lang hier te blijven wonen, leek 
het me goed om te zorgen dat ik 
de buurt en haar bewoners leer 
kennen. En, als de buurtvereniging 
toevallig een penningmeester 
zoekt (een rol die ik vaker heb 
vervuld), ontstaat vanzelf een win-
win situatie. 
In normale tijden zou ik elke 
dag de bult af dalen om op het 

Even voorstellen…  
provinciehuis te gaan werken. 
Maar, met dank aan corona, was 
de nieuwe werkkamer de eerste 
kamer in ons huis die goed was 
ingericht... 
Ik had me enorm verheugd op 
het chocolademelk en glühwein-
schenken met Sint-Maarten. 
Dan maar duimen dat we dit jaar 
“gewoon” paaseieren kunnen 
verstoppen. 
Wellicht treffen we elkaar daar!

Groet, Fea

INEKE KRAL SCHOONHEIDSSPECIALIST
DIEPENBROCKLAAN 20 • 6815 AJ  ARNHEM • TEL. 06 24 45 96 84
INEKEKRAL@GMAIL.COM • WWW.INEKEKRAL.NL

Een stralende huid?
Tijd voor Ineke.
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Het gebruik van open haarden, 
inzethaarden en vrijstaande 
kachels voor het verwarmen van 
woningen neemt de laatste jaren 
toe. Het stoken van hout kan voor 
omwonenden overlast opleveren 
in de vorm van geurhinder, 
gezondheidsklachten en 
roetneerslag. 

Tips om overlast te voorkomen 
- wat kunt u zelf doen om 
overlast te voorkomen? 

1. Zorg voor de juiste grootte van 
uw kachel in verhouding tot de 
ruimte die u wilt verwarmen. In veel 
gevallen heeft een kachel een te grote 
capaciteit. Het wordt dan al snel te 
warm tijdens het stoken, waardoor 
u het vuur gaat temperen (smoren). 
Hierdoor komen er veel meer 
schadelijke stoffen vrij omdat sprake is 
van onvolledige verbranding.

2. Laat uw schoorsteen en 
rookkanaal goed afstemmen op 
uw haard of kachel. Want met een 
goed afgestemde en geïsoleerde 
schoorsteen en rookkanaal worden 
de rookgassen op de juiste manier 
afgevoerd. Dit is belangrijk voor 
uw eigen gezondheid en voor het 
voorkomen van schoorsteenbranden. 
Laat een installateur bepalen of uw 
schoorsteen en rookkanaal geschikt is. 
Een rookkanaal dat te kort is, of dicht 
in de buurt van omliggende panden 
is aangebracht, kan een oorzaak zijn 
van overlast omdat de houtrook 
zich niet goed kan verspreiden. Ook 
een regenkap op het rookkanaal 
kan de uitstroom van de rookgassen 
belemmeren en een reden zijn voor 
een slechte verspreiding. 

3. Regelmatig (minstens één keer 
per jaar) uw schoorsteen laten vegen 
door een erkend vakman voorkomt 
problemen, bijvoorbeeld een 

schoorsteenbrand met 
gevaar voor stoker en 
omwonenden. 

4. Maak een houtvuur 
aan met aanmaakblokjes 
en kleine houtjes. Het 
vuur aanmaken met 
brandbare vloeistoffen 
(bijvoorbeeld spiritus) 
is uit den boze. Een 
goede methode is om 
te beginnen met dik 
hout op de as, daarop losse houtjes en 
aanmaakblokjes en dit aan te steken. 
Stapel het hout losjes, zodat de lucht 
er goed bij kan. 

5. Stook alleen droog, onbehandeld 
hout. Alleen gekloofd hout, dat 
minimaal twee jaar buiten onder 
een afdak te drogen heeft gelegen 
en niet te dik is (maximaal 7 cm), 
is geschikt voor uw open haard of 
houtkachel. Het stoken van nat hout 
zorgt voor onvolledige verbranding. 
Bovendien geeft nat hout veel minder 
warmte af en leidt het stoken van 
nat hout eerder tot roetaanslag 
en schoorsteenbranden. Stook 
geen hout dat geverfd, gebeitst of 
geïmpregneerd is. Het verbranden 
van afval is in Nederland wettelijk 
verboden omdat bij verbranding 
daarvan schadelijke stoffen kunnen 
vrijkomen. 

6. Stook niet bij windstil of mistig 
weer. Door gebrek aan wind of bij 
mist blijven rookgassen om het 
huis hangen. Dit is schadelijk voor 
uw gezondheid en voor die van uw 
buren. Een windkracht van minder 
dan 2 op de schaal van Beaufort wordt 
beschouwd als windstil weer. 

7. Zorg voor voldoende frisse lucht in 
de ruimte waar gestookt wordt. Bij het 
stoken komen schadelijke stoffen vrij. 
Bovendien verbruikt een open haard 
veel zuurstof. Een houtkachel verbruikt 
veel minder zuurstof dan een open 
haard. Ventileer de woning extra door 
een raam of deur op een kier te zetten 
tijdens het stoken. 

8. Zorg voor volledige luchttoevoer. 

Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen 
volledig open als u begint met stoken. 
Goede houtkachels zijn voorzien 
van regelbare kleppen, waarmee de 
luchttoevoer kan worden geregeld. 
Zet ook deze kleppen volledig open 
tijdens het stoken. 

9. U kunt eenvoudig zelf controleren 
of u goed stookt. Loop even naar 
buiten om de kleur van de rook 
uit uw schoorsteen te controleren. 
Kleurloze rook wijst op een goede 
verbranding. De vlam in de 
houtkachel moet heldergeel zijn en 
niet onrustig flakkeren. Een oranje, 
onregelmatige vlam duidt op een 
onvolledige verbranding. Verbeter bij 
donkere rook of oranje vlammen de 
luchttoevoer. Dit is de zogenaamde 
Zwitserse methode. Op internet zijn 
instructiefilmpjes te vinden. 

10. Laat een houtvuur vanzelf 
uitbranden. Als u een houtvuur 
tempert door de luchttoevoer te 
verminderen, komen veel schadelijke 
stoffen vrij. Laat het vuur daarom 
vanzelf uitbranden. 

Wat kan ik stoken in een 
‘allesbrander’? 
In de praktijk staan houtkachels soms 
bekend als ‘allesbrander’. 
Deze naam is misleidend, want in 
geen enkele kachel mag alles worden 
gestookt. Resthout, zoals geverfd 
of geïmpregneerd hout, restjes 
spaanplaat, triplex of hardboard is 
niet geschikt voor houtkachels. Bij 
het verbranden hiervan komen veel 
schadelijke stoffen vrij. Het verbranden 
van afval is in Nederland wettelijk 
verboden.
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Yoga en meditatie kunnen 
helpen met het verwerken 
van onrust, stress, angst 
en verdriet in deze 
spannende tijd zodat het 
hanteerbaarder voor je 
wordt.

Het reguliere lesrooster van Yoga 
Libra loopt gewoon door: yoga in 
diverse stijlen, in de studio en/of 
online.

www.yogalibra.nl

Aanmelden of voor 
meer informatie:
cindy@yogalibra.nl

Tijd voor elkaar maken is een belangrijke sleutel tot een 
gelukkige relatie, zo blijkt uit onderzoek. Vaak is er in een 
relatie de behoefte aan bijvoorbeeld meer gezamenlijke 
activiteiten, betere gesprekken met elkaar en betere seks, 
maar hoe ga je daarmee aan de slag? Samen de online 
Marriage Course doen is een goed begin.

Koepelkerk Arnhem organiseert deze cursus online. De 
start is op woensdag 3 februari 2021. Tijdens de 7 avonden 
krijgen jij en je partner praktische handvatten om samen 
mee aan de slag te gaan. Afgewisseld met inleidingen van 
cursusleiders ga je met z’n tweeën in gesprek over thema’s 
als communicatie, conflicten, seks, schoonfamilie, vergeving 
en de talen van liefde. Er zijn dus geen groepsgesprekken, er 
is juist tijd voor elkaar.

De relatiecursus is leuk en goed voor je relatie, of het nou 
lekker loopt of juist even wat minder gaat. Een deelnemer 
van de Marriage Course: “Waarom zouden we wachten tot 
het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog 
prima rijdt en je nergens last van hebt.” Bovendien blijkt uit 
onderzoek dat 80% van de mensen in een vaste relatie ervan 
overtuigd is dat ‘alles onderhoud vraagt, ook een relatie’.

Ook tijd voor elkaar maken? Meld je aan via 
marriagecourse.026@gmail.com. Kijk voor meer info op 
www.koepelkerk.nl/nieuws/the-marriage-course-online/

Samen op de bank investeren
in je relatie met de online
Marriage Course

 

  

Kom zwemmen bij  

Zwemschool 
  D e  Vin  

Alteveer ! 
  

  
   D iploma A, B en C   

   Kleine groepen   max. 7  leerlingen   

   P rikkel arme omgeving   

   W arm  water   

   E rvaren  lesgever   

   Direct starten mogelijk!   

  

  Kijk voor meer info op:   

www.zwemschooldevin.nl   

Mozartstraat 2, Arnhem 
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Marco van Kampen (1973) woont sinds 2011 met zijn gezin in Alteveer-Cranevelt 
en heeft een antiquarische boekhandel annex Literaire T-shirts webshop. In deze 
rubriek vertelt hij over zijn vak, oude boeken en de bijzondere voorwerpen die hij 
tijdens zijn werk tegenkomt. 

Vondsten uit het Antiquariaat (7)

Tijdreizen zijn in. Denk maar 
aan Netflix series en films 
als DARK en The Umbrella 
Academy. Zo’n trip naar 
het verleden en weer terug 
kan ook met één van de 
leukste oude Arnhemboeken 
die ik ken: Arnhem en zijn 
toekomstige ontwikkeling uit 
1919.

Net niet precies honderd 
jaar geleden verschenen, en 
geschreven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) 
door Henk Stenfert Kroese 
en D.W. Neijenesch, leest het 
boek in de eerste plaats als 
een promotiemiddel waarmee 
potentiële nieuwe inwoners naar 
onze contreien werden gelokt. 
“Het doel, dat met deze uitgave 
heeft voorgezeten, was een zoo 
volledig mogelijk overzicht te 
geven, van wat Arnhem is en 
wat het in de naaste toekomst 
belooft te worden”. De schrijvers 

foto’s van het interieur. Maar 
als u meer van het voetballen 
bent, dan bladert u door naar 
bladzijde 207 tot en met 210 
waar voetbalclub Vitesse 
bejubeld wordt: “Opgericht 
in 1892 vierde Vitesse in 1917 
haar 25-jarig bestaan [...] en de 
populariteit van [de voetbalsport 
is] in niet geringe mate te 
danken aan [de Arnhemsche 

geel-zwart gekleurden]”. Hier 
komt ook de naam van Vitesse 
doelverdediger Just Göbel 
(1891-1984) naar voren, de eerste 
keeper in Nederland die de bal 
niet probeerde weg te stompen 
of weg te trappen, maar juist te 
vangen.
Het is verder aardig om 
vast te stellen dat het 
afvalverwerkingsbeleid van de 

gemeente zijn tijd vooruit was 
en dat men een eeuw geleden al 
een vorm van recycling toepaste 
door de verbranding van de 
afvalstoffen te gebruiken voor het 
opwekken van elektriciteit. Terwijl 
men in dit boek vooruit kijkt met 
een soort stedenbouwkundige 
futurologie, was er in 1918 ook 
aandacht voor het verleden, met 
de oprichting van het Nederlands 
Openluchtmuseum. En voor 
linkse hobbies. Dankzij “een ruime 
geldsom” die de “sarcastischen 
teekenaar” Alexander Ver Huell 
(1822-1897) naliet aan de 
Rijnstad, kon het 
Gemeentemuseum haar deuren, 
in de voormalige Buitensociëteit 
aan de Utrechtseweg, rond 
de tijd dat dit boek het licht 
zag, eindelijk voor het publiek 
openstellen.
Ten slotte wordt onder andere 
besproken of voorspeld, 
de ‘recent ontwikkelde 
nieuwbouwwijk’ Etty-park 
a.k.a. de Burgemeesterswijk 
tegenover Sonsbeek Park, 
de bouw van het Rijnstate 
Ziekenhuis en een woonwijk 
tussen de Schelmseweg en de 
Apeldoornseweg (dus Alteveer-
Cranevelt dat tussen 1920 en 
1965 werd gebouwd). Het 
aardigst is echter het tijdreizen 
via de - soms uitvouwbare - 
kaarten waarop de uitbreiding 
van Arnhem werd voorgesteld, 
die ondanks de verwoestingen 
van de Tweede Wereldoorlog 
grotendeels realiteit is geworden. 
Komt u dit boek ergens tegen, 
doe dan als Just Göbel: 
vangen!

Met literaire groet,
Marco van Kampen

boekenjargon ‘frontispice’ wordt 
genoemd, prijkt het portret van 
onze burgemeester van een 
eeuw geleden: Mr. A.J.A.A. baron 
van Heemstra, de opa van actrice 
Audrey Hepburn. De filmindustrie 
is verder vertegenwoordigd 
door een hoofdstuk over de 
bioscopen in Arnhem, waaronder 
het Luxor Theater naar ontwerp 
van Willem Diehl en onder 
beheer van voormalig Pathé 
employee F. van Laeken. Zelf 
hou ik van de beschrijvingen 
van de boekhandels (want het 
boek is altijd beter, mensen), 

zoals antiquariaat S. Gouda 
Quint en het nog 

altijd bestaande 
Hijman, Stenfert 

Kroese en 
Van der 
Zande, met 

waren niet helemaal te spreken 
over de medewerking van de 
Arnhemse bedrijven bij die 
opzet: “Wij hebben [...] niet 
volledig kunnen zijn, omdat een - 
gelukkig klein - aantal handelaren 
en industrieelen meende niet 
te moeten medewerken aan 
wat wij gaarne bereikt hadden: 
volledigheid”. 

Er bleven echter 
voldoende bedrijven 
over die wel 
meewerkten. 
Daarvan 
getuigen 
de vele, nu 
nostalgische 
advertenties 
door het 
boek heen. 
Aanwezig 
zijn annonces 
voor onder 
andere FIRST 
Tobacco, de fijnste 
rooktabak van J. 
van der Horst Wzn, 
Stokpaardjes-Zeep van 
Bergmann & Co., drankhandel 
en bierbrouwerij A. van Pernis, 
de Arnhemsche Melkinrichting, 
Roomboterhandel J. van 
Woerden, Torpedo typemachines, 
Vroom & Dreesmann, Steijger-
Romé Lingerie, glas en aardewerk 
van B. Pollmann, steendrukkerij 
A. van der Weerd (met mooi 
Art Nouveau ontwerp) en 
meubelfabriek L.O.V. (Labor 
Omnia Vincit) in Oosterbeek.
Op de foto tegenover 
de titelpagina, welke in 
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Woningisolatie loont! Bespaar ener-
giekosten en verminder kou en tocht
Wil je je energierekening  omlaag brengen of heb je koude 
voeten of tocht in huis? Begin dan met isoleren. Waar je moet 
beginnen leer je met een warmtescan en met de handige 
brochure die we hebben gemaakt van vijf veel voorkomende 
woningtypes in de wijk. Op de website van Duurzaam 
Craneveer kun je je aanmelden voor een warmtescan, 
al je vragen over verduurzamen stellen en de brochure 
downloaden.

21

Brochure-op-maat
Duurzaam Craneveer heeft bij een kleine 100 huizen in onze 
wijk warmtescans uitgevoerd. Bij vijf veel voorkomende 
huistypes is bovendien een blowerdoortest gedaan. Op 
basis van de warmtescan en de blowerdoortest leggen we in 
een speciaal voor de wijk ontwikkelde brochure uit wat veel 
voorkomende isolatieproblemen. Ook lees je er over de erva-
ringen van wijkbewoners en wat zij met de kennis uit beide 
testen gedaan hebben. 

Benieuwd wat daar voor jouw huis uit komt? Download 
de brochure op duurzaamcraneveer.nl
 

Waarom isoleren?
3 van de 4 woningen in Nederland zijn nog niet goed 
geïsoleerd. Zonde, want isolatie heeft alleen maar voordelen: 
minder kou en tocht, lagere energiekosten en CO2-uitstoot, 
én je bereidt je huis voor op aardgasvrij en energieneutraal 
wonen. En de kosten? Die verlaag je met subsidies voor 
woningisolatie. 

Een geïsoleerd huis tocht minder en houdt de warmte beter 
vast. Ook heb je minder last van condens op de ramen, houd 
je warmere voeten en ervaar je minder geluidsoverlast van 
buiten. Isoleren is een belangrijke eerste stap om je huis voor 
te bereiden op de toekomst. Of er nu straks een warmtenet 
in onze wijk komt, een centrale warmtepomp of een andere 
oplossing: een goed geïsoleerd huis is de basis. 

Hoeveel je kan besparen door te isoleren, hangt af van hoe 
goed je huis al geïsoleerd is. Ga je van slechte naar goede 
isolatie, dan bespaar je zo 1.500 tot 2.000 euro per jaar op 
je energielasten. Van een matig naar een goed geïsoleerd 
huis bespaart zo’n 500 tot 1.000 euro per jaar (bron: 
milieucentraal.nl). 

Lees alles over 
isoleren op 

duurzaamcraneveer.nl

Weten hoe je huis geïsoleerd is? 
Ga op pad met de warmtescan!
De vrijwilligers van Duurzaam Craneveer gaan in januari en 
februari weer op pad om wijkbewoners inzicht te geven in de 
isolatie van hun huizen. Waar lekt warmte uit jouw huis? En 
wat is de eerste volgende logische stap in het verduurzamen 
van de woning? Met een warmtescan maak je infraroodfoto’s 
van je huis. Daarop is te zien waar warmte je huis verlaat. Na 
afloop van de wandeling ontvang je de foto’s in je mailbox.

Benieuwd naar de isolatie van jouw woning? Meld je aan 
op duurzaamcraneveer.nl

We Drive Solar plaatst deel-Tesla in 
de wijk
Steeds meer wijkgenoten weten de weg naar elektrisch deel-
vervoer te vinden. Daarom staat er sinds de Kerstvakantie 
een tweede elektrische deelauto in de wijk, een Tesla Model 
3. Voorlopig nog aan de Bachlaan (ter hoogte van nr. 78). 
Zodra de gemeente groen licht geeft, komt er een definitieve 
parkeerplaats met We Drive Solar-laadpaal aan de Catte-
poelseweg (ter hoogte van de van Blankenburgstraat/Cho-
pinlaan). Lekker centraal in de wijk dus. Weten wat het kost 
om de Renault Zoe of Tesla te gebruiken en hoe je inschrijft? 
Kijk op duurzaamcraneveer.nl/deelautos

DC Junior knalt het nieuwe jaar in!

Op de eerste dag van 2021, terwijl iedereen aan het 
bijkomen was van een rustige jaarwisseling, heeft een 
groepje kinderen van Duurzaam Craneveer Junior 
zwerfafval opgeruimd. Drie schoolpleinen, de Kluizeweg, 
de Beethovenlaan en het pleintje bij de Coop zijn 
weer spic en span. Dankzij het vuurwerkverbod viel de 
rommel mee. Wel hebben we drie zakken vol zwerfafval 
en klein vuurwerk opgeruimd.

Craneveer
duurzaamC CJunior

Vitale Verbindingen uit Arnhem maakt kans 
op een Appeltje van Oranje 2021. En vanaf 
11 januari kan het Nederlands publiek de 
winkansen van dit project vergroten. Dat kan 
door te stemmen op Vitale Verbindingen als 
favoriet. Er zijn in totaal 40 projecten in de 
race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks 
door het Oranje Fonds worden uitgereikt 
aan uitzonderlijke sociale projecten. 
Stemmen kan tot en met 20 januari via stem.
oranjefonds.nl/vitaleverbindingen.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit 
jaar Mentale Kracht. Dat betekent dat de prijzen 
dit jaar gaan naar projecten die ervoor zorgen 
dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk 
hebben, zich weer goed voelen. 

Vitale Verbindingen in de wijk
Vitale Verbindingen organiseert 
trainingen, workshops, lezingen en allerlei 
ontmoetingsactiviteiten. Dit doen zij onder 
andere in de wijken Sint Marten, Geitenkamp en 
Malburgen. Ze werken vooral met vrijwilligers; 
zij zetten hun eigen herstelervaringen in voor 
anderen.
Marjet Zeegers, coördinator en één van de 
initiatiefnemers van Vitale Verbindingen vertelt: 

“Vitale Verbindingen is een community voor 
mensen in herstel. Allemaal wijkbewoners 
die in of na herstel zijn van verslaving of 
psychiatrie. Veel daarvan hebben heftige 
levensgebeurtenissen meegemaakt. 
Bij Vitale Verbindingen gaat het niet over onze 
diagnose. Mensen mogen wijkbewoners zijn, of 
worden, die elkaar ontmoeten en ondersteunen. 
We ontwikkelen ons en ondernemen allerlei 
activiteiten. Bij ons mag je zijn wie je bent. We 
kijken naar wat je wèl kunt, maar onze mindere 
kanten hoeven we niet voor elkaar te verbergen.”

Verbinden ondanks Corona
2020 was ook voor Vitale Verbindingen een 
uitdagend jaar. Thema’s als eenzaamheid en 
angst zijn de vrijwilligers van Vitale Verbindingen 
niet vreemd. Ondanks, of misschien juist 
daardoor vond de stichting wegen om van 
betekenis te kunnen zijn voor degenen die dit 
hard nodig hebben in Arnhem. 
Zo is de basistraining voor de vrijwilligers: 
‘Ervaringswerker in de wijk’ helemaal 
gedigitaliseerd, zodat deze online gegeven kan 
worden. Als het werken met de computer een 
belemmering is, helpen de vrijwilligers elkaar 
daarmee.

Vitale Verbindingen uit Arnhem maakt kans op 
Appeltje van Oranje 2021

Ook voor het soepcafé in wijkcentrum de Nieuwe Hommel is 
een alternatief gevonden. Vrijwilliger Jimmy Ramshoebag: 

“Normaal gesproken maak ik met mijn keukenteam iedere 
vrijdag een lekkere soep in de Nieuwe Hommel. Iedereen is 
welkom om die te komen eten. Vanwege Corona is dat niet 
mogelijk, maar we hebben er nu een afhaalsoep van gemaakt. 
Zo draait het keukenteam door en blijven we toch verbinden 
door middel van de soep!”

Koningin Máxima
De Appeltjes van Oranje worden uitgereikt door Koningin 
Máxima. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, 
gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 
euro.

Er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het 
aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie 
er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het 
project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk 
geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury 
uiteindelijk de drie winnaars gekozen.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar 
mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom 
mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk 
mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor 
staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het 
Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, 
de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.

Jimmy Ramshoebag deelt (voor Coronatijd) soep uit in het vrijdagse 
soepcafé in de Nieuwe Hommel
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In het voorjaar wonnen wij “het 
wijkidee 2020” van de wijkraad; een 
klim &  klauter aardvarken. 
Op 1,5 m maakten wij het afgelopen 
jaar mooie plannen. We kregen de 
buurt mee, de gemeente, de wijkraad 
en de buurtfabriek. 
En vonden een geweldige partij;
www.stouthout.nl die met onze 
schets en wensen en het door ons bij 
elkaar gehaalde bedrag aan het werk 
ging. 

Drie weken lang werd er met hout 
en kettingzagen door weer & wind 
gewerkt! Iedere dag stonden wij er 
met soep! En iedere dag was weer 
een grote verrassing  wat het ging 
worden. Eén dag voor de 2e lockdown 
was ons eigen aardvarken af! Inclusief, 
stamtafel, egelhuisje en bijenhotel.  
Vele kinderen spelen er nu dagelijks 
om te klimmen en klauteren en 
even het huis te ontvluchten tijdens 
deze 2e lockdown en tussen het 
thuisonderwijs door. 

Ouders die elkaar niet snel treffen 
maken nu tevreden een praatje. Wat 
een positieve flow in een raar corona 
jaar.
Namens de werkgroep, zie foto:

Wijkidee 2020: het klim & klauter aardvarken is er!
Volgens de huidige planning wordt over een jaar 
het appartementengebouw van Volkshuisvesting 
aan de Kluizeweg gesloopt. Het plan voor zo’n 43 
nieuwe 2-kamer appartementen is in de maak. 
Eind 2022 moet deze plek in de wijk er heel 
anders uitzien. 

Op dit moment ligt er een voorlopig ontwerp 
voor het nieuwe gebouw. Lichte kleuren krijgen 
de overhand voor het gebouw, dat, net als 
nu, vier woonlagen krijgt. Na een verkenning 
om een buurtcentrum op de begane grond 
te maken, is besloten om in plaats hiervan 
enkele appartementen aan de tuinzijde van het 
Oremusplein te bouwen. Het gebouw wordt 
volledig aardgasvrij.
Komende periode wordt een nieuw 
bestemmingsplan uitgewerkt en vervolgens ter 
visie voorgelegd. Afhankelijk van binnengekomen 
zienswijzen hierop, wordt in 2022 gestart met de 
bouw. 

Zorgpunt in de wijk is het parkeren. 
Volkshuisvesting probeert de buitenruimte zo 
zorgvuldig en optimaal mogelijk in te delen. 
Binnen het project is echter geen ruimte om meer 
parkeerplaatsen dan nu het geval is te realiseren. 
Het ontwerp voor het terrein is gemaakt door een 
landschapsarchitect en wordt afgestemd op de 

eisen voor de openbare ruimte van de gemeente. 
Volkshuisvesting spreekt de plannen door met de projectcommissie, die bestaat 
uit omwonenden. Vanuit de flat Oremusplein zou het fijn zijn als er een bredere 
vertegenwoordiging aan de bijeenkomsten deel neemt. 

De sociale huurwoningen verhuurt Volkshuisvesting op termijn via www.entree.nu. 
Een beperkt aantal woningen wordt verhuurd op voordracht van Driestroom. Voor 
deze groep bewoners wordt het mogelijk om te wonen en te werken in de eigen 
wijk. 

Volkshuisvesting Arnhem
Roelie van der Weide

Nieuwbouw Kluizeweg/
Oremusplein

Ouders Elise & Jake, Jeroen & Juliette, 
Marin en buurvrouw Suus.

ONTWERP

Uw wensen in 
een passend plan

BEPLANTING

Advies, inkoop 
en aanplant

KLIMAATROBUUST

Uw tuin 
klimaatbestendig

06-21991797 | info@melsetuinen.nl | www.melsetuinen.nl  
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We worden niet vrolijk van de 
nieuwe maatregelen van het RIVM.
Hopelijk gaat het nu snel de goede 

kant op.

Niet bij de pakken neer zitten is het 
motto, er valt genoeg te doen!

 Misschien had je je wel 
voorgenomen om gezonder te 

leven, meer te bewegen? 

Doen! 

Wij helpen je daar graag bij!
Zodra we mogen geven we je de 

ruimte die je nodig hebt.

We houden sowieso niet van 
drukdoenerij en dat houden we zo.

Het team van Life in Motion wenst 
je een gezond 2021! 

Fysio nodig?
Bel even voor een afspraak!

DRUK GEDOE?
Wij GEVEN jE
 DE RUiMTE!

Oremusplein 58-60 Arnhem
www.lifeinmotion.nl (026) 389 35 00

Leven is bewegen! 
Sport en fysiotherapie 

onder één dak!

Iets niet kunnen is helemaal niet erg, 
je probeert het en als het niet lukt 
vraag je om hulp, en vervolgens ga je 
het zelf leren. 
Zo wordt er gebruik gemaakt van 
elkaars expertises: de leerkracht die 
heel goed is in ICT heeft iedereen op 
weg geholpen om de kinderen digitaal 
les te kunnen geven tijdens Corona. 
De kinderen hebben een boost 
gekregen op digitaal gebied: Ze zijn 
bekend met digitale programma’s als 
Google Classroom en Social Schools 
(een programma dat communicatie 
en samenwerking bevordert tussen 
school, thuis en andere betrokkenen)
Ze kregen hun opdrachten via 
instructiefilmpjes waarna ze thuis 
met hun boeken en schriften aan de 
slag konden en ze leerden op laptops 
werken.

Toekomst
De visie van de De Zyp is dat 
leerlingen alles kunnen leren. We 
vinden het belangrijk om kinderen 
eigenaarschap geven. Wat wil je 
bereiken? Dan ben jij degene die er 
zijn best voor moet doen. Hoe werkt 
dit nu?
Een goed voorbeeld is de 
leerlingenraad (vanaf groep 5). 
Leerlingen denken en praten mee. 
Zo kwam vanuit hen het initiatief 
om meerdere klassen zo papierloos 
mogelijk te laten werken.
De leerlingen hebben eens 
uitgerekend hoeveel papier dit scheelt 
en wat dat met de kosten doet. Nou 
dat is de moeite wel waard hoor!

Nieuw is ook ‘De noordoost academie’: 
een samenwerkingsverband tussen 
de basisscholen De Zyp, De Boomhut, 
De Witte Vlinder en de Julianaschool. 
Leerlingen vanaf groep 7 maken 
met elkaar kennis en worden aan de 
hand van workshops voorbereid op 
de volgende stap: het voortgezet 
onderwijs. 

De rode draad, in alles wat de school 
doet, is telkens te starten vanuit de 
vraag wat er nodig is en het kind laat 
zien wat het nodig heeft. Het is dus 

De Zyp is klaar voor de toekomst  door: Anje Haveman

dan ook om een school te bouwen die past in deze 
wijk. Wanneer de eerste processen zijn doorlopen, 
gaan wij in gesprek met de wijk. 

Wat hebben de school en de wijk elkaar te bieden.
Wanneer Corona voorbij is gaat de school weer 
kijken welke dingen er samen met wijkbewoners 
kunnen worden ondernomen, we hebben elkaar 
immers nodig. De school is al druk bezig met de 
leefomgeving. Zo wordt er in samenwerking met 
Natuurcentrum Arnhem een afval estafette in de wijk 
georganiseerd waarbij ook buurtbewoners kunnen 
aansluiten. Elke maand gaat een klas de wijk in om 
op te ruimen. Als Corona het toestaat is de start 
hiervan in februari 2021.

In december heeft de school een actie gehouden in 
de wijk:  Er zijn zelfgemaakte kerstkaarten gedoneerd 
aan de ouderen en de kaarten zijn verkocht aan 
familie waardoor er geld is opgehaald.
De kinderen willen namelijk graag een nieuw 
klimtoestel voor op het plein omdat het oude toestel 
afgekeurd is i.v.m. de veiligheid. Een deel wordt 
gesponsord, een deel betaalt de gemeente en een 
deel betaalt de school zelf. Wanneer het allemaal 
gelukt is ziet u het nieuwe toestel op het schoolplein 
verschijnen.

Kinderen uit de wijk mogen buiten de schooltijden 
lekker op het schoolplein spelen, uiteraard moet er 
verantwoord met de toestellen worden omgegaan 
en, ook niet onbelangrijk: er is geen toezicht!  Buiten 
de schooltijden is de school niet aansprakelijk. 

Samen met uw (klein-)kind kunt u in het weekend 
een wandelingetje over het nieuwe “blote-voeten-
pad“ maken: een hele sensatie! Maar er is ook veel 
te doen in schoolmoestuin, dus als buurtgenoten 
daarin willen werken is dat superfijn. 

Natuurlijk is het fijn als wijkbewoners een oogje in 
het zeil houden als de school dicht is. Te denken valt 
aan water geven van planten in de zomer, maar ook 
opletten op ongewenst gedrag op het plein. Dan is 
het verzoek om wijkagent Tim Heil te waarschuwen 
door te bellen met 0900-8844. 

Meer weten?
De Zyp is nog niet klaar. Nog niet alle plannen zijn 
uitgewerkt, er kan nog zoveel meer. Dat is voor later. 
Voor nu wenst De Zyp iedereen een fijn 2021!
Wilt u meer weten over De Zyp? 
Op www.dezyp.nl vindt u handige links met meer 
informatie of stuur uw concrete vraag naar 
dezyp.info@floresonderwijs.nl 

niet langer het boek of de methode 
die dit bepaalt. 
Op specifieke tijden en voor bepaalde 
vakken wordt er groepsoverstijgend 
gewerkt. Een positieve stap waardoor 
er nu sprake is van een betere 
afstemming op het niveau van de 
leerling. 

De leerkrachten zorgen dat ze steeds 
op de toekomst gericht bezig blijven. 
Er is sprake van een professionele 
leergemeenschap bestaande uit 
drie teams: onderbouw (groep 1 t/m 
3), middenbouw (groep 4 t/m 6) en 
bovenbouw (groep 7 en 8). 

Waarom vinden de leerlingen dat 
andere kinderen naar de Zyp moeten 
komen? 
De leerlingen vinden De Zyp een fijne 
school, waar je altijd hulp kunt krijgen. 
Ook als je onzeker bent, helpen de 
leerkrachten je hiermee. Een school 
bezoeken in de eigen wijk betekent 
vaak dat je niet alleen bent. Je leert 
snel kinderen kennen uit je buurt en 
met wie je ook na school kunt spelen. 
En er gaan altijd wel kinderen uit jouw 
wijk mee naar je nieuwe school in het 
VO. Dat is fijn en voelt veilig.

Het gebouw
De school heeft de rust en de nieuwe 
cultuur gevonden. Nu is het tijd 
de gemaakte plannen nog verder 
gestalte te geven. Bijna alle mensen 
in deze wijk weten dat de school gaat 
verbouwen. Hoe staat het hiermee?
De school is geplaatst in het 
integraal huisvestingsplan van het 
schoolbestuur Floresonderwijs. Er 
wordt een heel proces gevolgd. Er 
is onder meer  een overleg over 
wat  het schoolbestuur wil en hoe 
dat past binnen de visie van de 
school. Daarnaast het maken van 
bouwtekeningen, het regelen van 
toestemmingen en financiële ruimte. 
Kortom: het is een lang traject voordat 
er ook maar één schop in de grond 
kan. Waar de school in elk geval 
voor gaat is het realiseren van een 
zogeheten BENG-gebouw: een Bijna-
Energie-Neutraal- Gebouw. Het plan is 

De basisschool heeft altijd een 
prominente plaats ingenomen 
in onze wijk. Door de fusie en de 
wisseling van directeur is de nieuw 
ontstane school De Zyp voor velen 
mogelijk nog vreemd. Tijd voor 
een interview. In verband met 
Corona wordt het interview buiten 
afgenomen in de tuin van de school 
met: Yvonne Jacobs (directeur), Heidi 
de Weijer (leerkracht gr 1-2), Julia, 
leerling gr 8, Ruud van Schaik (MR 
oudergeleding).

Bij een fusie van twee scholen, de 
Rooms Katholieke basisschool de 
Emmaus en de Openbare basisschool 
Pieter van Brueghel, is het begrijpelijk 
dat er cultuurverschillen zijn. Je kunt 
bij een fusie niet alles van elkaar 
overnemen en blijven doen, dat is 
veel te veel. De laatste jaren is er 
hard gewerkt deze verschillen om te 
buigen naar een gezamenlijke cultuur 
waarin iedereen zich kan vinden. Ook 
de leerlingen hebben de fusie-onrust 
in de school gevoeld. Denk aan de 
klassen die opnieuw gemixt werden. 
Het bracht ook een voordeel want de 
leerlingen ontdekten dat ‘vreemde’ 
leerlingen toch ook gewoon leuk zijn.

Er zijn tal van veranderingen 
doorgevoerd. Zoals de carnavals-
optocht, die komt niet meer terug. 
De belangrijkste reden hiervoor is 
de veiligheid op straat. De veiligheid 
van de kinderen kan niet langer 
gewaarborgd worden. De kinderen 
hebben samen met het team gekeken 
hoe zij een fijn carnaval kunnen vieren 
in de school. 

Corona
Ook tijdens de start van Corona is 
duidelijk gebleken dat er een hecht 
team is op De Zyp. Leerkrachten, 
ouders en leerlingen hebben elkaar 
geholpen om er het beste van te 
maken. De kinderen hebben geen 
grote achterstanden opgelopen. En 
iedereen heeft geleerd en weet nu hoe 
je digitaal met lessen aan de slag kunt. 
Ook de leerlingen helpen elkaar, net 
zoals de leerkrachten elkaar helpen:  
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M75 Huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding
en bijlessen Arnhem

VMBO HAVO VWO
Voor elke leerling maatwerk

•  Begeleid huiswerk maken, individueel of in een kleine groep.

•  Specialistische studiebegeleiding voor leerlingen met extra leerbehoeften.

•  Doelgericht werken aan je schoolvakken.

•  Nu ook Citotraining groep 7 en 8.

Waterbergseweg 3
6815 AL Arnhem
www.m75.nl
info@m75.nl
06 44 760 888

Gediplomeerd leerkracht - remedial teacher - autisme specialist

Marieke van Eeden

In de vorige Craneveer deden we een 
oproep ”Welke straat heeft de mooiste 
Kerstversiering?”.
Na een rondgang door de straten van 
Cranevelt en Alteveer hebben wij veel mooi 
versierde straten en huizen gezien!

De winnaar van deze leuke kerstactie is 
geworden de Lisztstraat! Wat de doorslag 
gaf was dat de Lisztstraat echt met de buren 
mooie bij elkaar passende verlichting had. 

Als prijs kregen alle buren die mee hebben 
gedaan een lekkere fles Glühwein!

Voor volgend jaar hebben de buren van de 
Lisztstraat alweer leuke plannen dus we zijn 
benieuwd wie er dan weer meedoet en zal 
winnen.

Renate

Uitslag:
Welke straat 
heeft de mooiste 
Kerstversiering?

Mob. 06 51 16 48 51
Tel. 0317-844 453

www.bdto.nl

alle voorkomende 
dak werkzaamheden
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Een compacte stad, dat is het scenario dat inwoners van 
Arnhem het vaakst gekozen hebben bij het invullen van 
de Koerswijzer, de online enquête die bijna 3.600 inwoners 
van Arnhem medio september ingevuld hebben. Via die 
enquête konden ze laten weten hoe ze denken over de 
belangrijkste opgaven waar we als stad, op weg naar 2040, 
voor staan. 

Onder een compacte stad verstaan we een stad die vooral 
groeit in het hart van de stad en waar we het autoluwe 
centrum - een mix van woningen en bedrijven - over de Rijn 
vergroten. Zo verbinden we Arnhem-Noord met Arnhem-
Zuid. 

inwoners Arnhem hebben 
lichte voorkeur voor een 
compacte stad in 2040

Belangrijkste thema’s 
55% van de invullers gaf dit scenario de voorkeur. De 
verschillen tussen de scenario’s waren echter klein. Bijna alle 
inwoners (91%) wilden ook de scenario’s zien en beoordelen. 
Naast Compacte Stad waren dat Netwerkstad en Stad van 
Boulevards. Bij het zien van de scenario’s kozen inwoners 
juist weer voor netwerkstad (78,3 eindcijfer). Op www.
arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/omgevingswet/
Omgevingsvisie/Koersdocument_Arnhem_2040 staan alle 
scenario’s beschreven. 

Het belangrijkste thema voor inwoners van Arnhem is 
Natuur, groen en recreatie. Het thema Voorzieningen 
(aanbod van winkels, horeca, supermarkt, huisarts) en 
Klimaat en Energie stonden ook in de top 3. Het thema dat 
het minst vaak in de top drie is opgenomen is Mobiliteit. 
De ruimte in de stad is echter beperkt. De keuzen die we 
op deze thema’s maken, bepalen hoe de stad er uit komt te 
zien. En dat staat straks in de Omgevingsvisie. 33% van de 
respondenten gaf aan in het vervolg te willen meepraten 
over deze Omgevingsvisie.

Verder in gesprek op meedenken.arnhem.nl
Het is belangrijk om duidelijker te krijgen wat de Arnhemmer 
aanspreekt in de verschillende scenario’s en welke functies 
(wonen, werken en vrije tijd) de Arnhemmer op welke plek 
belangrijk vindt. We willen daarom graag verder met u in 
gesprek over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de 
inrichting van de ruimte.  
Zo staat Arnhem ook voor de opgave om 16.000 woningen 
bij te bouwen. Hoogbouw kan een uitkomst zijn om het 
groen te behouden. Dit is het eerste onderwerp waarover 
we met u in gesprek willen. Van 9 tot 23 december staan er 
stellingen over hoogbouw online op meedenken.arnhem.nl/
omgevingsvisie. Denkt u ook mee?

De afgelopen weken hebben 
verschillende mensen foto’s 
ingestuurd van foutparkeerders 
naar verkeer@craneveer.nl .
Nieuwe foto’s blijven welkom. 
Zoals altijd maken we de 
nummerborden onherkenbaar.

Het doel van deze rubriek is 
mensen er op te wijzen dat het 
gewaardeerd wordt door velen 
als iedereen de auto op een plek 
neerzet waar dat mag.

Foutparkeerders
van de maand

Lisztstraat

Lisztstraat

Peter van Anrooylaan

Lever uw recepten in bij

Drogisterij Alteveer. Uw medicijnen zijn hier

ook af te halen of worden op verzoek thuis bezorgd.

Apotheek Biermasz

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51
6815 BL Arnhem

026 37 07 535

Regelmatig speciale aanbiedingen
Bewustwinkelen.nl nu ook afhalen en betalen 
bij Drogisterij Alteveer

maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00  en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

& Drogisterij Alteveer

Apotheek Biermasz
Onder de Linden 21-1
6822 KG Arnhem
026 44 23 618

in de
wijk!

Leven en werken vanuit  je  kern  

www.yellowseven.nl
Joep Niermeijer   -   06 1506 3392   -   info@yellowseven.nl

Jouw weg naar  inner l i jk  le iderschap

Uw verzekeringen worden vergeleken met meer dan 
20 verzekeraars. Gebundeld en beheerd in één pakket. 
Geen verborgen kosten, de verdiensten zitten (net als 
bij vergelijkingsites) verwerkt in het product. 
Dus waarom nog zelf doen? Reviews op oa Linkedin en 
Advieskeuze.nl. 

Review: G. Larson | Verzekeringen 22-06-2020 
Duidelijk en eerlijk/realistisch. Er werd goed bekeken wat noodzaak is 
en wat mijn wensen zijn. Uiteindelijk een compleet pakket aangeboden 
gekregen voor een concurrerende prijs.

Ook kennismaken? Bel, Mail of Whatsapp! 
info@vaerewijck.nl of 06 177 249 77
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Een buurtbewoonster doet haar 
verhaal.

‘s Avonds werd ik geappt door mijn 
dochter: “Hay mam, mijn telefoon is 
in het water gevallen. Ik heb nu een 
andere mobiel en nieuw nummer. 
Het oude nummer kun je wegdoen”. 
Vlak daarna kreeg mevrouw de vraag: 
“ik moet snel nog 3 betalingen doen, 
kun je mij alsjeblieft voorschieten?” 
Mevrouw: “Dat had ze nog nooit 
gevraagd. Ik vertrouw haar, het is mijn 
dochter. En m.b.t. de bedragen en be-
talingen wilde ik mij niet bemoeien. 
Ik dacht: ik hoor dat heus later wel. 
Mijn dochter appte mij de namen en 
de rekeningnummers van de SNS-
bank en de bedragen die ik over moest 
maken. Ik heb het geld over gemaakt. 
Het was mijn dochter en die deed niet 
zomaar een beroep op mij.  Ik had haar 
tussendoor wel op dat nieuwe num-
mer gebeld maar ze nam niet op. Later 
kreeg ik nog een verzoek voor nog een 
bedrag. Voordat ik het laatste bedrag 
over maakte besprak ik het beneden 
met mijn man die het journaal zat te 
kijken. Mijn man vertrouwde het niet 
en belde meteen mijn dochter op haar 
oude vertrouwde nummer en toen 
bleek dat we waren opgelicht!
We hebben meteen die avond nog 
melding gedaan bij onze bank en bij 
de politie. Beiden waren niet telefo-
nisch bereikbaar maar we konden 
een melding doen. Onze bank heeft 
onderzoek gedaan. Het bleken geen 
bestaande rekeningen te zijn. En het 
geld was al overgeschreven en kon 
niet meer teruggehaald worden.
Mevrouw vindt het verschrikkelijk en 
is erg geschrokken. Maar doet haar 
verhaal om buurtgenoten te waar-
schuwen.

Voorbeelden van oplichting 
en fraude
Phishing is een vorm van cybercri-
me waarbij criminelen een e-mail naar 
je verzenden om te proberen inlogge-
gevens, creditcard informatie, pinco-
des of andere persoonlijke gegevens 
van jou te achterhalen. Vandaar het 
woord phishing, dat ‘hengelen’ bete-
kent.
Als afzender van de e-mail staat de 

naam van je bank, creditcardmaat-
schappij of een andere betrouwbare 
instantie vermeld. In het bericht staat 
bijvoorbeeld dat de bank je gegevens 
wil controleren vanwege een up-
date of dat je rekening is geblokkeerd. 
Of dat je betaalpas gaat vervallen voor 
gebruik, er onregelmatigheden op je 
rekening zijn geconstateerd, je credit-
card op non-actief wordt gesteld. Of 
je zou een prijs hebben gewonnen of 
een erfenis krijgen.
Door de betrouwbaar ogende afzen-
der kun je geneigd zijn te antwoorden 
op de vraag in de nepmail om je inlog-
gegevens of pincode. Doe dit nooit. 

WhatsAppfraude begint vaak met 
een bericht dat een familielid of 
goede vriend van het slachtoffer een 
nieuw nummer heeft. Bijvoorbeeld: 
‘Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. 
Graag het oude weggooien.’ Daarna 
volgt meestal een verzoek om van-
wege een acuut probleem geld over 
te maken, bijvoorbeeld via een Tikkie. 
Bijvoorbeeld omdat het familielid zijn 
bankpas is verloren en in de winkel 
staat, of huur moet betalen maar niet 
kan inloggen bij internetbankieren. 
Het is de reden dat de politie ook wel 
spreekt van ‘vriend-in-nood-fraude’.
Volgens de Fraudehelpdesk gaan de 
oplichters uiterst geraffineerd te werk. 
Ze doen er alles aan om vertrouwen 
te winnen. ,,Sommigen bellen eerst de 
persoon op wiens identiteit ze willen 
imiteren. Ze zeggen vervolgens niets, 
maar nemen wel de stem van diegene 
op. Mocht een slachtoffer wantrou-
wend zijn en het zogenaamde nieuwe 
nummer opbellen, hoort die persoon 
zijn eigen zoon of dochter zeggen: 
‘Hallo, met wie spreek ik?’ Dat werkt 
natuurlijk enorm overtuigend.”

Een goede manier om jezelf te be-
schermen tegen WhatsAppfraude is 
om bij de instellingen ‘Verificatie in 
twee stappen’ in te schakelen. Ook op 
Fraudehelpdesk.nl staan tips om je te 
wapenen tegen WhatsAppfraudeurs 
en wat je moet doen als je account is 
gehackt.

Neptelefoontje: doet iemand zich aan 
de telefoon voor als een medewerker 

van jouw bank of een bedrijf die zegt 
dat je rekening is geblokkeerd of je in-
stellingen voor internetbankieren niet 
goed staan en dat je daarom je reke-
ningnummer en inloggegevens even 
moet geven? Of wordt je verteld dat je 
een prijs hebt gewonnen waarvoor je 
rekeninggegevens met jou nagelopen 
moeten worden?
Geef je persoonlijke gegevens niet af 
en laat je niet ompraten of intimide-
ren. Kap het gesprek af en verbreek de 
verbinding. Zoek het telefoonnummer 

van de bank of het bedrijf op (gebruik 
niet het telefoonnummer dat de beller 
je heeft gegeven) en check of ze je 
echt hebben gebeld.

Betaalverzoekfraude: een crimineel 
reageert op iemand die iets te koop 
aanbiedt op een handelssite zoals 
Marktplaats. Vaak gebeurt dit via 
WhatsApp omdat het telefoonnum-
mer van de verkoper in de advertentie 
staat of omdat dat telefoonnummer 
verkregen is na een eerste contact. De 
‘koper’ geeft aan dat hij laatst slacht-
offer is geworden van oplichting en 
vraagt de verkoper zichzelf te verifië-
ren door middel van een betaling, van 
€ 0,01 of € 0,02 en € 0,03.
Vervolgens stuurt de koper aan de ver-
koper een betaalverzoek, een linkje of 
een URL. Deze lijkt vaak op een door: 

Wie trapt er niet in dit soort trucjes? door: Astrid de Winther

legitiem betaalverzoek van Tikkie of 
banken. Het betaalverzoek, de link of 
URL is echter een phishing link. Als 
je hierop klikt, kom je op een iDEAL 
phishing website. Een soort kopie van 
de echte site. Hier voert de verkoper 
de betaalgegevens in de veronderstel-
ling een betaling te doen. Op het mo-
ment van verzenden krijgt de verkoper 
een foutmelding te zien en wordt 
gevraagd het nog een keer te pro-
beren. Elke keer dat de verkoper zijn 
gegevens invoert, krijgt de fraudeur 

deze realtime binnen. Hij gebruikt 
ze om in te loggen en betalingen te 
doen van de rekening van de verkoper. 
De schade varieert van tientallen tot 
enkele honderden euro’s. 

Tips om een nepmail en nep-
telefoontje te herkennen
Het is allereerst belangrijk om te 
weten dat je bank, creditcardmaat-
schappij, internetprovider of an-
dere organisatie nooit per e-mail of 
telefoon vraagt om je inlogcodes of 
wachtwoorden door te geven. Krijg je 
de vraag, klik dan niet op een link in 
een e-mail die van een betrouwbare 
organisatie lijkt te zijn. Ze kunnen er 
bedrieglijk echt uitzien, zelfs met het 
logo van de organisatie.
Een nepmail heeft misschien nog wel 
een normaal ogende afzender zoals 

de naam van de webwinkel of je bank 
onderaan in de tekst staan, maar heeft 
vaak wel een onduidelijk e-mailadres 
als afzender. Bijvoorbeeld een afge-
leide versie van de echte bedrijfsnaam 
of instantie. Controleer daarom het 
mailadres.

Word je aangesproken met hele 
algemene termen zoals ‘Geachte 
heer/mevrouw’ of ‘Beste klant’, let dan 
op. Als het wel echt het bedrijf of de 
instantie zou zijn waar je klant bent, 
dan staat in de aanhef meestal in ieder 
geval je achternaam en alleen ‘heer’ of 
‘mevrouw’ ervoor, niet beide.
In veel nepmails staat het verzoek om 
op een linkje te klikken om je per-
soonsgegevens ‘te controleren’, ‘bij te 
werken’ of ‘aan te vullen’. Ook kan je 
dan gevraagd worden in te loggen als-
of je gaat internetbankieren. Doe dit 
nooit, want een crimineel kan je dan 
naar een valse website leiden en je 
persoonlijke gegevens in handen krij-
gen. Je bank, verzekeringsmaatschap-
pij en overheidsinstanties vragen nooit 
via een e-mail naar persoonsgegevens. 
Je kunt het bedrijf of de instantie bel-
len om te controleren of ze de e-mail 
hebben verstuurd. Gebruik hiervoor 
nooit de contactgegevens in de e-
mail, maar zoek deze zelf op. 
Criminelen die nepmails versturen, 
hopen dat je op de link in de mail 
klikt of dat je een bijlage opent. Want 
ze willen op deze manier schadelijke 
software op je computer installeren 
zonder dat jij het merkt. Een zip-
bestand met bijvoorbeeld facturen of 
aanmaningen is altijd verdacht, want 
deze worden nooit op deze manier 
verstuurd. Verwacht je toch een be-
stand? Neem dan contact op met de 
afzender om te vragen wat en hoe ze 
iets precies verstuurd hebben. Gebruik 
ook hiervoor nooit de contactgege-
vens in de e-mail, maar zoek deze zelf 
op.

Wat kun je doen om phishing 
van uw gegevens te voorko-
men?
 Reageer nooit op e-mails of appjes 
met verzoeken om persoonlijke in-
logcodes of pincode. Banken, credit-
cardmaatschappijen en bijvoorbeeld 

webshops vragen hier nooit om. Ont-
vangt u zo’n e-mail? Verwijder deze 
dan meteen. Klik in geen geval op een 
link die in de e-mail staat.
 Krijgt u betaalverzoeken van onbe-
kenden, klik deze dan niet aan.
 Stuur uw bankpas niet op. Uw bank 
zal hier nooit om vragen. Als u een 
nieuwe pas krijgt, vraagt de bank altijd 
om uw oude pas door te knippen en 
weg te gooien.
 Stuur ook nooit een kopie van uw 
identiteitsbewijs op. Criminelen kun-
nen uw BSN-nummer gebruiken om 
een bankpas aan te vragen.
 Geef nooit zomaar persoonlijke 
gegevens over de telefoon.
 Wilt u een betaalverzoek doen, log 
dan in op uw eigen bankapp of de 
website van uw bank en doe daar de 
betaling. Geef ook aan bij de koper 
dat u op deze manier betaalt. Vaak zal 
de fraudeur dan al afhaken en geen 
verdere actie ondernemen.
 Vertrouwt u een link niet helemaal, 
check hem via de website 
checkjelinkje.nl.
 Zorg dat wachtwoorden veilig zijn 
en verander ze regelmatig. Wees er 
zeker van de uw computer de laatste 
software- en beveiligingsupdates 
heeft gehad.

Wat moet je doen als je er 
ingetuind bent?
Heb je al bepaalde gegevens prijs-
gegeven aan een fraudeur, dan moet 
je direct bij de betrokken bedrijven 
of instanties aan de bel trekken. 
Waarschuw direct je bank als het 
om bankgegevens gaat. Volgens de 
banken kom je alleen in dat geval in 
aanmerking voor compensatie van 
de schade.
Heb je een wachtwoord ingevuld op 
een nepwebsite? Verander dit wacht-
woord dan meteen in een nieuw 
sterk wachtwoord.
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Gerrit werd geboren in 1955 in Den 
Haag en verhuisde op tienjarige 
leeftijd met zijn ouders naar de 
IJssellaan in Arnhem Presikhaaf, waar 
toen het winkelcentrum net geopend 
was. Hij maakte snel vrienden in 
de buurt en op school, waarmee hij 
rondhing op het winkelcentrum als ze 
zich verveelden.

Na de middelbare school ging Gerrit 
studeren: ‘Economie leek me wel leuk 
dus ik ging in Rotterdam kijken, maar 
de sfeer - het leken daar allemaal 
corpsballen - paste niet bij mij.  Daarna 
ging ik op zoek  naar een studie die 
raakvlakken had met economie en ik 
vond de richting Sociale Geografie. 
Binnen die wetenschap worden 
maatschappelijke verschijnselen 
bestudeerd vanuit de ruimtelijke 
(geografische) invalshoek. Het is 
een brede studie, die altijd over de 
ruimte gaat maar tegelijkertijd dicht 
bij het dagelijks leven blijft. Ik heb mij 
toegelegd op stadsgeogafie’

Gerrit werkte in eerste instantie 
als docent Wonen bij Hogeschool 
Diedenoort in Wageningen. In 
zijn lessen had hij het niet alleen 
over woningen, woningbouw en 
woningverhuur, maar ook over 
het leefklimaat in de wijken. Hij 
begeleidde scripties en stages van de 
studenten, die na het behalen van hun 
diploma vaak bij een woningstichting 
terecht kwamen. Na tien jaar doceren 
wilde hij iets anders en hij werd op 
zijn zesendertigste directeur van de 
woningstichting in Doetinchem. Hij 
zegt daarover: ‘Het was wel mooi 
natuurlijk, als jonge vent directeur 
van een woningstichting, maar we 
moesten er wel voor verhuizen van 

Alteveer naar Doetinchem. Hoewel 
ik het op mijn werk prima naar de 
zin had bleek dat mijn vrouw en ik in 
Doetinchem onze draai niet konden 
vinden. Ik werd daar nooit gezien als 
Gerrit, maar altijd als de directeur van 
de woningstichting. 
We voelden ons daar permanent 
bekeken en gecontroleerd. Ik ging 
naar het bestuur en zei dat ik in het 
belang van mijn gezin  weer terug 
moest naar Arnhem en daar deden 
ze toen niet moeilijk over. 
We kochten opnieuw een woning 
aan de Cattepoelseweg, twee 
deuren verder dan het huis dat 
we anderhalf  jaar daarvoor 
verlieten. Het hele gezin was blij: 
gelukkig, we waren weer thuis!’

Na verloop van tijd ging Gerrit 
werken bij een landelijke koepel 
van woningcorporaties en 
daarna trad hij per 1 oktober 
2000 als directeur in dienst van 
de Stichting Volkshuisvesting 
Arnhem. ‘In die tijd was men 
bezig met vernieuwing van de 
wijk Malburgen en een paar jaar 
later vond de omvorming van 
Klarendal tot Modekwartier plaats. 
Het waren omvangrijke operaties 
waarbij ik het belangrijk vond te 
weten wat de wijkbewoners ervan 
vonden, dus ik trok geregeld op mijn 
fiets de wijken door, praatte met 
mensen die ik tegenkwam en hield op 
die manier voeling met degenen die 
direct met de veranderingen te maken 
hadden. Dat is de manier waarop ik 
altijd werk: praten met de mensen die 
het aangaat. Tekeningen en plannen 
zijn prima, maar ik moet het altijd 
zien én ik moet voelen dat het klopt.’ 
Gerrit tekent hierbij aan dat er meer  

medewerkers van Volkshuisvesting op 
die manier verbinding zochten met de 
wijkbewoners. Hij herinnert zich dat  
binnen Volkshuisvesting geopperd werd 
dat in Klarendal een hotel zou moeten 
zijn. Tijdens een van zijn fietstochtjes 
door de wijk belandde hij bij café 
Simmers aan de Klarendalseweg, waar 
de eigenaar tegen hem zei: ‘We zouden 
hier eigenlijk een hotel moeten hebben.‘ 
Dat leidde tot het realiseren van Hotel 
Modez.
Gerrit was zo’n zeventien jaar directeur

van  Volkshuisvesting Arnhem toen 
hij zich afvroeg of hij wat betreft het 
werk nog een nieuwe uitdaging aan 
zou willen gaan, kwam geleidelijk tot 
de ontdekking dat hij dat inderdaad 
zag zitten en nam ontslag. Nu werkt 
hij als zzp-er en laat zich inhuren als 
interim-directeur. ‘Ik werk drie dagen 
per week samen met andere mensen 
in een andere omgeving, steeds voor 
een beperkte tijd en dat is verfrissend. 
Woningcorporaties  zijn allemaal 
verschillend maar ik heb mijn eigen stijl 
van werken en ik doe wat ik altijd gedaan 
heb, ik praat met mensen, in dit geval 

met medewerkers en ik leg daarbij de 
nadruk op de maatschappelijke kant 
van de zaak. Het praten met geeft de 
mogelijkheid  belangstelling voor de 
ander uit te stralen en geeft aan dat 
je benaderbaar bent. Dat vind ik heel 
belangrijk.’ 

Behalve bij zijn werk is 
Gerrit betrokken bij enkele 
vrijwilligersorganisaties, waarvan 
vooral ‘Playing for succes’ en de KNHM 
foundation hem na aan het hart 
liggen. Daar vertelt hij het volgende 
over:
‘Playing for success’, oftewel ‘leren 
met een WOW-factor’, heeft tot doel 
meer zelfvertrouwen en een betere 
motivatie te ontwikkelen bij kinderen 

in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, die het 
op school minder goed doen door 
sociaal-emotionele blokkades (denk 
bijvoorbeeld aan faalangst).
De kinderen worden aangemeld 
door hun school en in een groepje 
ingedeeld. Een groep komt tien 
keer bijeen in een bijzondere 
omgeving, namelijk in Musis Sacrum 
of in Gelredome. Eerst krijgen ze een 
rondleiding en daarna krijgen ze 
opdrachten in spelvorm, waardoor 
ze onder meer leren dat ze fouten 
mogen maken, die kunnen immers 
hersteld worden, dat anderen ook 
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Gerrit Breeman
                          vertrouwen krijgen en geven

interview: Petra Alsters - foto: Nico Heimans

fouten maken en dat samenwerking 
tot betere resultaten kan leiden.’ 
Als voorbeeld noemt Gerrit de 
opdracht dat een van de deelnemers 
geblinddoekt een parcours moet 
lopen, terwijl een van de andere 
deelnemers hem of haar gidst: 
‘Het gaat hier om vertrouwen geven 
en vertrouwen krijgen. De kinderen 
worden intensief begeleid en mede 
door de inspirerende omgeving doen 
ze positieve leerervaringen waardoor 
hun motivatie toeneemt. Na afloop 
van de tien bijeenkomsten geven de 
kinderen een korte presentatie voor de 
ouders  en dat zie je dat ouders soms 
tranen in de ogen hebben, want dat 
hún kind dit kan en durft, ze zouden 
het nooit geloofd hebben als ze het 
niet zelf hadden gezien. De kinderen 
zijn natuurlijk ook trots en het werkt 
allemaal door, ook buiten de groep en 
na afloop van het programma. Dat is 
fantastisch!’ 

De landelijke KNMH foundation, 
een onafhankelijke vereniging die 
is voortgevloeid uit de vroegere 
Heidemij, is een netwerk van 
professionals die als vrijwilliger 
betrokken kunnen worden bij het 
realiseren van burgerinitiatieven om 
hun leefomgeving te verbeteren. 
Gerrit: ‘Stel je voor dat je als 
buurtbewoners  vindt dat er op een 
bepaalde plek  een bank geplaatst 
moet worden, maar je weet niet hoe 
je dat het beste aan kunt pakken. 
Adviseurs van de KNHM foundation 
kunnen dan worden ingeschakeld  
om  je te helpen met het opstellen 
van een plan en met het aanvragen 
van subsidie. Dit is een eenvoudig 
voorbeeld, maar naast eenmalige 
advisering   is ook een intensieve 
en langdurige samenwerking  
mogelijk, en als er bepaalde 
constructieberekeningen gemaakt 
moeten worden kan zelfs een beroep 
worden gedaan op medewerkers 
van Arcadis. Je kunt het zien als 
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empowerment van burgers. Dankzij 
de inbreng van adviseurs kunnen door 
de burgers geïnitieerde verbeteringen 
van  hun buurt sneller en efficiënter 
tot stand worden gebracht. En ik had 
het net over een bankje, maar het 
kan ook gaan om het opknappen van 
een oude watermolen. Het werven 
van vrijwilligers of het kiezen van een 
organisatievorm. De essentie is echter 
dat de burgers het zelf doen, met 
ondersteuning van de adviseurs.‘

Gerrit praat tot slot over iets dat 
heel essentieel voor hem is, namelijk 
vertrouwen geven en vertrouwen 
krijgen. ‘Dat speelt in alle relaties: 
die met je kinderen, je buren en je 
vrienden, maar ook in de verhouding 
met je medewerkers. Vertrouwen 
geven aan iemand op basis van eerder 
geleverde prestaties is gemakkelijk, 
maar als het gaat om het realiseren 
van iemands ideeën of intenties, waar 
dan ook nog ondersteuning en/of 
financiële middelen mee gemoeid 
kunnen zijn, dan is vertrouwen geven 
vaak ingewikkeld en moeilijk. Toch 
moet je dat doen: in het belang van 
werknemers (die krijgen een boost  
en kunnen ontdekken wat hun sterke 
punten zijn) en in het belang van 
de organisatie (die krijgt betrokken 
en gemotiveerde medewerkers). 
Natuurlijk gaat het ook wel eens mis 
en blijkt het gegeven vertrouwen 
misplaatst, maar dat is voor mij 
geen reden om het niet te doen. 
Mensen moeten kansen krijgen. 
Als je daarmee kunt bijdragen aan 
iemands ontwikkeling of een positieve 
verandering in zijn leven, dan is dat 
schitterend.’  

‘Als je kunt 
bijdragen aan

 iemands
 ontwikkeling

 of een positieve 
verandering in

 zijn leven, dan is
 dat schitterend.’  



Het pas ingevoerde afvalbeleid van 
de gemeente Arnhem staat al weer 
ter discussie. 
De SP heeft naar aanleiding van 
illegale dumpingen van afval 
naast de ondergrondse container 
een referendum aangevraagd. 
Dit referendum wordt half maart 
2021 gehouden. De Groene Vos 
heeft samen met Milieudefensie 
Arnhem het initiatief genomen om 
stelling te nemen tegen het door 
de SP gewenste beleid en te pleiten 
voor het nieuwe gemeentelijke 
afvalbeleid. 

Na jarenlange discussie heeft de 
gemeente Arnhem vanaf 2015 
een nieuw afvalinzamelsysteem 
ingevoerd: ‘omgekeerd inzamelen’ en 
sinds kort diftar. Hoe meer restafval 
je aanbiedt, des te meer je betaalt 
aan afvalstoffenheffing; hoe minder 
restafval, des te minder je betaalt.
De gemeente wil huishoudens 
stimuleren afval te scheiden. Goed 
gescheiden afval is herbruikbaar/
recyclebaar en maakt dat zo min 
mogelijk restafval wordt verbrand
Dit is de kern van het huidige 
afvalbeleid, onder het motto ‘de 
vervuiler betaalt’.

De SP heeft na de besluitvorming over 
en invoering van het nieuwe beleid 
het initiatief genomen een referendum 
te houden met als doel het nieuwe 
inzamelsysteem terug te draaien. Dat 
referendum vindt plaats tegelijk met 
de Tweede Kamerverkiezingen in 
maart 2021.

De vraag die de SP, na goedkeuring 
door de gemeenteraad, aan de 
bewoners van Arnhem stelt is: 

“Wilt u stoppen met het betalen per 
afvalzak, containers van het slot halen 
en zorgen dat er weer een normale 
afvalzak in past.”

JA, zegt de SP.

Stichting De Groene Vos neemt samen 
met Milieudefensie Arnhem het 
initiatief om een coalitie te vormen 
van organisaties en personen die 
de referendumvraag met NEE wil 
beantwoorden. Wij zijn vóór het 
gemeentelijk beleid van ‘omgekeerd 
inzamelen’ en ‘diftar’; wij zijn vóór 
betalen per afvalzak – mensen die 
beter scheiden hoeven niet te betalen 
voor de vervuilers met meer restafval.
En natuurlijk moeten de vervuiling 
en illegale en asociale dumpingen bij 
afvalcontainers worden bestreden. 
Maar die dumpingen waren er 
deels ook al vóór diftar en vinden 
vooral plaats bij een beperkt aantal 
containers (zo’n 100 van de 1600).

Wij stemmen NEE om twee redenen:
 Circulaire economie
Het nieuwe afvalbeleid in Arnhem 
draagt bij aan het realiseren van 
de circulaire economie die in 2050 
Nederland (en Europa) moet zijn 
bereikt. In een circulaire economie zijn 
alle afvalstoffen grondstoffen voor 
een nieuw productieproces en wordt 
het ontstaan van afval zoveel mogelijk 

voorkomen.

 Besparing van kosten voor de
    inwoners
Het huidige Arnhemse afvalbeleid met 
diftar (€ 0,80 per zak van maximaal 
30 kg restafval) en halvering van 
het vaste deel van de jaarlijkse 
afvalstoffenheffing pakt voor de 
Arnhemse huishoudens gunstig uit. Bij 
een gemiddelde hoeveelheid restafval 
is het nieuwe beleid al goedkoper. Als 
je goed je afval scheidt ben je nog veel 
goedkoper uit.

Om te voorkomen dat het huidige 
afvalbeleid (de vervuiler betaalt) 
teruggedraaid wordt, verspreiden 
wij de komende maanden feitelijke 
informatie over afvalinzameling 
in Arnhem. Tevens zetten we een 
campagne op om de inwoners van 
Arnhem op te roepen om NEE te 
stemmen in maart 2021.

Ter ondersteuning van deze 
stellingname en voor aansluiting bij 
onze coalitie kan een mail worden 
gestuurd naar info@degroenevos.nl  

Stichting De Groene Vos
Milieudefensie Arnhem

Referendum gemeentelijk afvalbeleid maart 2021

‘Bij gebrek aan plaats in de herberg is 
ons boekenkastje gekraakt!’
Hans Assink

Opmerking Astrid de Winther:
Misschien een leuk idee om volgend jaar allerlei kerststalletjes 
in de wijk “tentoon te stellen”. In Nijkerk hadden ze dit jaar 
“Kerststallen gluren” op wel 127 plekken. Dat is misschien wat veel 
voor de wijk maar wel een superleuk idee! 

Mooi en leuk initiatief Hans en Els. Er zijn al veel mensen gaan 
kijken naar jullie omgetoverde boekenkastje.

foto: Jeroen de Winther
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Activiteitenschema

Overige activiteiten 55+
In de boven-gymzaal wordt door Budo sport Arnhem op maandagmiddag van 15.30 - 16.30 uur
Tai Chi voor 55+ mensen gegeven. Contactpersoon is Anneke v. Maanen  026-3511413.

*Rustige Yoga door Irene Antoniesen 06-40 445 995 of e-mail: I.antoniesen@upcmail.nl 
   en informatie op www.yoga-en-spel-arnhem.nl

De meeste Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Er zijn echter ook groepen die 
in juni of nog langer doorgaan, meer informatie hierover is bij de groepsvertegenwoordiger bekend. 
De recreatiezaal activiteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitge zonderd de kerstvakantie. 
Voor informatie kunt u bellen met Marjan van Roon, 026 -35 10 051. 
De recreatiezaal en ingang gymzalen zijn te vinden in de bocht van de Viottastraat, op het terrein van 
de scholen.

Richtlijnen lidmaatschap Craneveer
Nieuwe leden mogen twee keer mee kijken of meedoen voor ze zich inschrij ven via opgaveformulier 
en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie: Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem.

Betalen van contributie
In het najaar (of na aanmelden geduren de het seizoen) ontvangt ieder lid via de groeps -
vertegenwoordiger of per mail een rekening voor de contributie. 
Te betalen aan: Craneveer reknr. NL64 RABO 0381602044 t.n.v. penningmeester Craneveer te 
Arnhem.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzeggen met ingang van het nieuwe seizoen dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de 
ledenadministratie Halévystraat 8, 6815 HC te Arnhem en wel voor 1 september: admin@craneveer.nl.
Het midden in het seizoen beëindigen van deelname aan een activiteit ontheft leden niet van de 
verplichting de contributie over het hele seizoen te voldoen.

 14.00 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal
 19.00 - 20.00 uur Damesgym Gymzaal beneden/
                Recreatiezaal
 19.30 - 21.00 uur Tafeltennis Gymzaal beneden
 20.30 - 22.00 uur Badminton Gymzaal boven

 09.30 - 12.00 uur Schilderen Recreatiezaal
 12.30 - 14.00 uur Biljarten Recreatiezaal
 15.30 - 16.30 uur Ismakogie Recreatiezaal
 20.30 - 22.00 uur Badminton Gymzaal beneden

 13.30 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal
 15.45 - 16.30 uur Kleutergym 1 Gymzaal boven
 16.30 - 17.15 uur Kindergym Gymzaal boven
 17.15 - 18.00 uur Kindergym Gymzaal boven
 19.00 - 20-00 uur Zumba Gymzaal beneden
 20.00 - 21.00 uur BBB  Gymzaal beneden

 14.00 - 15.00 uur Gymfit 60+ Recreatiezaal
 16.30 - 17.30 uur Rustige Yoga* Recreatiezaal
 20.30 - 22.00 uur Volleybal Gymzaal beneden

 10.00 - 12.30 uur Biljarten Recreatiezaal

 10.30 - 11.30 uur Zaalvoetbal Gymzaal beneden
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NIEUWE LEDEN

GEZOCHT!!

Colofon
Redactie Wijkblad Craneveer
Astrid de Winther  •  Voorzitter
Obrechtstraat 18 • 026 - 446 03 06
Chantal Feber  •  Advertenties
Cattepoelseweg 276 • 026 - 351 11 00
Herma Zuidema  •  Logistiek
Cattepoelseweg 230 • 026 - 351 84 47

Marcella Kerner •  Redactielid
redactie@craneveer.nl

Informatie over adverteren?
advertenties@craneveer.nl

Bezorging Craneveer
Herma Zuidema • Coördinatie 
026 - 351 84 47   bezorging@craneveer.nl

Bestuur Recreatieve Vereniging 
Craneveer
Sylvia Kortenraij • Voorzitter 
• ledenadministratie
Halévystraat 8 • 026-351 37 54
Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 15 • 026-351 00 51
Jorgo Trautig • Penningmeester
Cattepoelseweg 360 • 026-361 03 29
Louis Bosman
Bachlaan 15 • 06-26 37 81 38
Inez van de Kerkhof
Kluizeweg 262 • 06-24 12 04 60

bestuur@craneveer.nl
admin@craneveer.nl (Ledenadministratie)

penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/ ’t Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
06 -14 40 80 66
Monique Steenkamer • secretaris
wijkraad@craneveer.nl
Michiel Spee
wijkraad@craneveer.nl
Hannie Riksen
06 - 44 87 04 48
Jenine Hingstman
06 - 23 14 33 18
Marjan van Roon
026 - 351 00 51
Ryklof Wander
026 - 445 26 07

Werkgroepen
Verkeer & Parkeren
verkeer@craneveer.nl

Buurtfabriek
info@onzebuurtfabriek.nl

Rijnstate
rijnstate@craneveer.nl

Duurzaam
info@duurzaamcraneveer.nl

Redactie Website www.craneveer.nl
Ineke Langelaar
Gracia Bosman
Huibert Kortenraij
website@craneveer.nl

Vertrouwenscontactpersonen:
Desiree van Rookhuijsen
Maurice Lankheet  06 -14 40 80 66

Oplage: 1700 exemplaren
Vormgeving: Nico Heimans
Druk: DrukwerkMax, Duiven
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag  
Vrijdag

Zaterdag
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